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Prawo pacjenta do zasięgnięcia dodatkowej
opinii lekarskiej oraz zwołania konsylium

Najistotniejszym momentem w procesie leczenia jest postawienie
właściwej diagnozy, z której wynika prawidłowa, gwarantująca sukces
terapia. Lekarz mając prawidłowe rozpoznanie choroby ustala określony program dalszego postępowania terapeutycznego. Program ten
zawiera instrukcje dotyczące, między innymi, przyjmowania leków,
rehabilitacji, zakresu badań i wizyt kontrolnych. Pacjent powinien
współdziałać w celu zrealizowania powyższego programu.
Rozpoznanie choroby, niejednokrotnie, nie jest rzeczą prostą. Medycyna nie jest nauką matematycznych reguł, wedle których można
dokładnie przewidzieć przebieg choroby. Każdy chory jest inny, a organizmy ludzkie różnią się. Są oczywiście pewne podstawowe reguły, z których lekarz stara się korzystać w trakcie stawiania diagnozy
i procesu leczenia, niekiedy ujęte w algorytmy postępowania. W pracy
zawodowej codzienną praktyką jest zasięganie opinii innych lekarzy
oraz organizowanie w trudnych przypadkach konsyliów lekarskich.
Współcześnie znaczenie konsultacji medycznej odgrywa szczególną rolę. Podkreślić należy, że jest to nie tylko obowiązek lekarza,
ale przede wszystkim prawo pacjenta. Zasadniczą zmianę i podniesienie znaczenia tego obowiązku wprowadziła ustawa o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 6 listopada 2008 r. Art. 6 tej
ustawy expressis verbis wymienił wśród praw pacjenta także prawo
do żądania, aby lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych zasięgnął
opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie, a także, aby
Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)
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pielęgniarka (położna) zasięgnęła opinii innej pielęgniarki (położnej).
Lekarz może odmówić uczynienia zadość temu żądaniu tylko wtedy,
gdy żądanie uzna za bezzasadne. Ma jednak obowiązek odnotowania
w dokumentacji medycznej samego żądania oraz odmowy uczynienia
zadość żądaniu.
Obowiązek konsultacji medycznej wynika także z art. 37 ustawy
o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996 r. W razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lekarz z własnej
inicjatywy bądź na wniosek pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, jeżeli uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej, powinien zasięgnąć opinii właściwego lekarza specjalisty lub
zorganizować konsylium lekarskie. Podobnie zgodnie z art. 54 Kodeksu Etyki Lekarskiej w razie wątpliwości diagnostycznych i leczniczych
lekarz powinien, w miarę możliwości, zapewnić choremu konsultację
innego lekarza. Opinia konsultanta ma charakter doradczy, gdyż za całość postępowania odpowiada lekarz prowadzący leczenie.
Podkreślić należy, że nadanie konsultacji medycznej charakteru prawa pacjenta jest wyrazem jego podmiotowego traktowania i poszanowania autonomii pacjenta. Regulacja ta ma przynajmniej teoretycznie
stwarzać lepsze warunki do poszanowania praw pacjenta oraz jednocześnie zmienia charakter relacji pacjent – lekarza, w kierunku współdecydowania pacjenta o jego sytuacji zdrowotnej1. Regulację tą należy
postrzegać jako dalszą część świadomego udziału chorego w procesie
leczenia. Pacjent ma prawo znać wszystkie możliwe, według aktualnej wiedzy medycznej, sposoby leczenia. Według ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjentów pacjent ma prawo sam uczestniczyć w wyborze zaproponowanej i możliwej terapii. W wielu bowiem
przypadkach istnieje kilka możliwych metod terapeutycznych. Lekarz
niezależnie od obowiązku przedstawiania pacjentowi możliwych metod leczenia powinien też wskazać pacjentowi, która metoda leczenia,
jego zdaniem, zważywszy na przesłanki medyczne, jak i stan pacjenta,
1
D. Karkowska, Komentarz do art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wersja
elektroniczna Baza Lex.
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byłaby metodą dla niego najodpowiedniejszą. Jak trafnie podkreśla
B. Janiszewska ustawodawca nie przyjął bowiem takiego modelu leczenia, w którym rola lekarza sprowadzałaby się wyłącznie do przekazania pacjentowi informacji o jego stanie zdrowia. Z art. 31 ust. 1
ustawy o zawodzie lekarza można wywodzić, że lekarz powinien najpierw zaproponować metodę leczniczą, a następnie dla pełnego opisu
sytuacji zdrowotnej pacjenta poinformować go także o pozostałych,
możliwych metodach terapeutycznych2. Lekarz powinien kierować
się skutecznością i bezpieczeństwem chorego. Podstawą decyzji powinny być osiągnięcia wiedzy medycznej oraz własne doświadczenie,
w oparciu o które należy rozważyć, jakie leczenie będzie najskuteczniejsze w przypadku choroby u danego chorego.
Osiągnięcia nauki wytyczają kierunki działania, choć w wielu wypadkach nie są one jednoznaczne. W pewnych dziedzinach medycyny
poszczególne szkoły różnią się istotnie w swych zaleceniach. Ponadto sama choroba u różnych chorych może wymagać odmiennego postępowania w zależności od właściwości osobistych, stanu pacjenta,
jego wieku, sił witalnych, przebytych chorób i rozwoju choroby3. Wybór właściwej metody nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza jeśli w danych
ośrodkach nie wszystkie metody są stosowane. Zdarza się bowiem tak,
że poszczególne ośrodki medyczne specjalizują się w określonych sposobach leczenia, przez co wachlarz oferowanych usług medycznych
może być zróżnicowany.
Uzasadnieniem dla zasięgnięcia dodatkowej opinii lub konsylium
są wątpliwości diagnostyczne i terapeutyczne. Interesujące wydaje się
być rozważanie, skąd wątpliwości te mogą wynikać. Jak zostało już
wskazane, leczenie może być niezwykle skomplikowanym procesem.
Często zdarza się, że objawy choroby są niejednoznaczne, przez co
i proces diagnozowania oraz leczenia jest złożony. Wydawać by się jednak mogło, że w medycynie obowiązuje wysoki poziom specjalizacji.
Lekarze przecież przechodzą bardzo długą drogę nauki. Po uzyskaniu
2
B. Janiszewska, Odmowa zgody na udzielnie świadczenia zdrowotnego (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 2008 r., II CSK 259/08), Studia Iuridica nr 50, s. 61.
3
A. Gubiński, Komentarz do kodeksu etyki lekarskiej, Warszawa 1995, s. 72.
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określonej specjalizacji zajmują się określoną kategorią pacjentów.
W sumie więc dysponują bardzo dużą wiedzą i doświadczeniem klinicznym, ale najczęściej w jednej dziedzinie medycyny. Dlatego też,
niejednokrotnie w trakcie procesu diagnozowania bądź leczenia pojawiają się wątpliwości, które mogą dotyczyć danej specjalizacji bądź
też wiązać się z innymi specjalizacjami.
Najczęściej jest więc tak, że zachodzi potrzeba konsultacji z lekarzem innej specjalności. Warto zastanowić się co dokładnie oznacza
termin „konsultacja”. Najprostsza definicja mówi, iż konsultować to
naradzać się, zasięgać opinii na dany temat. W praktyce klinicznej dość
często, zwłaszcza w sytuacjach granicznych – kiedy objawy choroby
są niejednoznaczne bądź pacjent cierpi na wiele schorzeń – zachodzi
potrzeba konsultacji z lekarzem innej specjalności. Tak jest np. gdy
schorzeniom somatycznym towarzyszą zaburzenia psychiczne lub odwrotnie, schorzeniom internistycznym chirurgiczne lub inne zabiegowe
i odwrotnie. Interniści często korzystają z wielu konsultacji, np. dermatologicznej, okulistycznej, laryngologicznej a nawet stomatologicznej.
Lekarze zabiegowi praktycznie rutynowo przed zabiegiem operacyjnym
proszą o ocenę anestezjologa, internisty, a przede wszystkim kardiologa, nefrologa, czy u diabetyków – diabetologa. Mając na uwadze rozdrobnienie specjalizacji i coraz węższe specjalizacje w zakresie interny
powszechne jest korzystanie, np. przez kardiologa z wielu konsultacji
internistycznych np. nefrologa, endokrynologa, pneumonologia itp.
Postawienie właściwej diagnozy wymaga więc często wiedzy z kilku dziedzin specjalizacji medycznych. Konsultacja obejmuje także
metody terapeutyczne. Wybór danej metody leczenia nie może zaszkodzić pacjentowi i nie może kolidować z dotychczasowym leczeniem
jego innych schorzeń. Terapia musi być bezpieczna, bezpieczniejsza
niż sama choroba. Pacjent powinien mieć możliwość świadomego
podjęcia decyzji o leczeniu oraz oceny ryzyka wynikającego z leczenia. Obowiązek konsultacji medycznej może ujawnić się na każdym
etapie procesu leczenia.
Inną sytuacją jest potrzeba konsultacji lekarzy w ramach tej samej specjalności. Formą konsultacji lekarzy tej samej specjalności
8
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jest konsylium lekarskie (spotkanie kilku kardiologów lub nefrologów, chirurgów tej samej podspecjalizacji, psychiatrów, dermatologów itp.). W chwili obecnej nie istnieje w prawie medycznym ścisła
definicja słowa „konsylium”.
Konsylium z języka łacińskiego consilium oznacza nic innego,
jak po prostu naradę. Słownik języków obcych nie określa kategorii lekarzy, których obowiązkiem jest jeden cel – a mianowicie
postawienie diagnozy oraz zaproponowanie najodpowiedniejszego
dla danego pacjenta sposobu leczenia. Trudno z tej definicji jednoznacznie powiedzieć, czy chodzi tu o naradę lekarzy jednej czy
wielu specjalności, jak to rozumiano wyżej. Z praktyki klinicznej
przykładem konsylium będzie zapewne spotkanie, podczas którego
pacjent z wadą serca będzie kwalifikowany do zabiegu kardiochirurgicznego, albo np. chory z kłębkowym zapaleniem nerek będzie miał
zaplanowane leczenie immunosupresyjne. Wówczas należy dokładnie ustalić, czy pacjent może być operowany, jak należy go do tego
zabiegu przygotować, jaką techniką i jak kontynuować leczenie już
po operacji. Wymagana jest ścisła współpraca minimum trzech lekarzy: internisty–kardiologa, operatora–kardiochirurga, anestezjologa.
Dla wspomnianego zaplanowania immunosupresji doświadczenie
kilku lekarzy tej samej specjalności może zagwarantować bezpieczne i skuteczne leczenie.
Jeśli chodzi o charakter wątpliwości, które nakładają na lekarza
do zwołania konsylium czy uzyskania konsultacji, to mogą one być
dwojakiego rodzaju: diagnostyczne oraz terapeutyczne. Wątpliwości
diagnostyczne mogą wynikać z niejednoznacznych objawów, rozbieżności w interpretowaniu wyników wykonanych badań dodatkowych,
zarówno laboratoryjnych jak i obrazowych.
Wątpliwości terapeutyczne mogą wynikać z trudności związanych
z wyborem najodpowiedniejszej dla danego pacjenta terapii. Podczas dokonywania wyboru sposobu leczenia należy wziąć pod uwagę wszystkie aspekty. Zapewne należy zwrócić szczególną uwagę na
choroby współistniejące, możliwe interakcje lekowe. Podsumowując:
jedno schorzenie leczyć, ale drugiemu nie sprzyjać w rozwoju.
Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)
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Podkreślić należy, że zasięgnięcie dodatkowej opinii lekarskiej
lub konsylium należy do obowiązków lekarza, a nie jego swobodnej
decyzji. W każdym przypadku, budzącym wątpliwości co do diagnozy lub terapii, lekarz jest zobligowany do zasięgnięcia opinii właściwego lekarza specjalisty oraz w razie potrzeby, zorganizowania
konsylium lekarskiego.
Taką rygorystyczną wykładnię powyższego obowiązku można odnaleźć również w judykaturze. Sąd Najwyższy wyraźnie podkreśla
obowiązek lekarza zachowania szczególnej staranności, jeśli chodzi
o analizę dokumentacji medycznej. Z art. 37 ustawy wynika bowiem
powinność krytycznej analizy leczenia na każdym etapie po to, aby
wykluczyć wątpliwości diagnostyczne lub terapeutyczne. W sprawie
V KK 375/044 lekarze wykorzystali wadliwą dokumentację diagnostyczną, gdyż opis zmian chorobowych był sporządzony na podstawie
badania innej pacjentki, przez co dopuścili się błędu diagnostycznego
oraz przeprowadzili zbędną operację.
Potrzeba konsultacji lub zasięgnięcia opinii drugiego lekarza wynikać może nie tylko z wątpliwości samego lekarza, ale może także
być zainicjowana przez samego pacjenta. Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo żądać, aby lekarz zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Analogicznie, zgodnie z art. 37 ustawy pacjent lub
jego przedstawiciel ustawowy może wnioskować o zasięgnięcie opinii
właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowanie konsylium lekarskiego. W przypadku pacjenta wątpliwości te mogą mieć swoje źródło
w obawie przed niepomyślną diagnozą. W dzisiejszych czasach dosyć
powszechne jest konsultowanie przez wielu lekarzy konkretnego przypadku. Wielu pacjentów nie akceptuje i nie może pogodzić się z postawioną diagnozą. Często na własną rękę – u świadczeniodawców prywatnych – domaga się kolejnych konsultacji.
W wielu jednak przypadkach obawa pacjenta przed źle postawioną diagnozą może mieć subiektywną podstawę, a nie wynikać
4
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z obiektywnej potrzeby. Pacjent może być przekonany, że postawiona
diagnoza jest nieprawidłowa, a chcąc wykluczyć pomyłkę zwraca się
o dodatkową konsultację. Pacjent może odczuwać potrzebę skonsultowania i potwierdzenia przekazanej mu niepomyślnej diagnozy, aby
upewnić się, że nie istnieją lub też nie są dostępne w ramach gwarantowanych świadczeń medycznych ze składki na ubezpieczenie społeczne
mniej dolegliwe lub mniej ryzykowane metody leczenia5.
Wniosek pacjenta jest wiążący dla lekarza w tym sensie, że lekarz
ma obowiązek rozpatrzeć złożony przez pacjenta wniosek o konsultację. Choć prawo pacjenta nie jest ograniczone przesłankami istnienia
poważnych wątpliwości terapeutycznych czy diagnostycznych, to lekarz może odmówić uczynienia zadość żądaniu pacjenta, jeśli jest ono
bezzasadne. Chodzi tu o sytuacje, w których postawiona diagnoza lub
zaproponowana terapia w opinii lekarza nie budzą wątpliwości. Zarówno wniosek pacjenta jak i ewentualna odmowa lekarza musi zostać
zanotowana w indywidualnej dokumentacji medycznej (art. 6 ust. 5
ustawy o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).
Wniosek pacjenta zostanie więc uwzględniony, jeżeli lekarz uzna
to za uzasadnione. Oceny tej lekarz będzie dokonywał w świetle wymagań wiedzy medycznej. Oznacza to, że subiektywnie odczuwana
przez pacjenta potrzeba konsultacji medycznej wymaga odpowiedniego jej zobiektywizowania. Czyni to lekarz, weryfikując wątpliwości
pacjenta w świetle wiedzy medycznej. Regulacja ta zarazem nie ogranicza prawa pacjenta, który zawsze przecież może skorzystać z drogi
prywatnej konsultacji. Wydaje się, że takie ograniczenie jest konieczne. Lekarz prowadzący musi bowiem mieć środki przeciwdziałania
nadużywaniu prawa żądania konsultacji przez pacjentów, często ze
szkodą dla samych pacjentów. Zobligowanie lekarza do bezwarunkowego uwzględnienia wniosków pacjentów mogłoby wydłużyć proces
leczenia i zmniejszyć efektywność pracy lekarzy. Mogłoby to też prowadzić do podważania autorytetu lekarza, którego diagnoza byłaby
5
M. Kapko, Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Komentarz, E. Zielińska (red.), Warszawa
2008, s. 533.
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bezwartościowa bez skonsultowania jej z innym lekarzem lub konsylium. Z tych względów przesłankę odmowy uwzględnienia żądania
pacjenta konsultacji, o jakiej stanowi art. 6 u. p.p., należy wykładać
zbieżnie z art. 37 u. z.l. Lekarz nie musi występować o konsultację
medyczną, gdy zgodnie z jego najlepszą wiedzą postawiona diagnoza oraz zaproponowane postępowanie terapeutyczne są prawidłowe
i najbardziej korzystne dla samego pacjenta, a o innych metodach leczenia wyczerpująco go poinformował6.
Z drugiej jednak strony lekarze nie powinni ograniczać prawa pacjenta do konsultacji do bezwzględnej potrzeby. Nawet cień wątpliwości, np. co do prawidłowości niepomyślnej diagnozy, jest podstawą
do konsultacji medycznej. Poza tym konsultacja lub konsylium może
być nieodzowna w przypadku kolizji wartości różnych dóbr i interesów samego pacjenta oraz tam, gdzie zachodzi spór pomiędzy pacjentem oraz lekarzami lub samymi lekarzami. Z pewnością jednak
brak wiążącego charakteru wniosku pacjenta o zasięgniecie konsultacji nie może prowadzić do pozbawienia pacjenta jego praw oraz jego
uprzedmiotowienia.
Wskazać też należy, że moc wiążąca obowiązku konsultacji medycznej nie była dość długo w prawie polskim jednoznaczna. Regulacja
art. 37 ustawy, choć przewidująca obowiązek konsultacji medycznej
była także przedmiotem wypowiedzi Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu w sprawie 5410/037. ETPCz wskazał, że regulacja ta umożliwia lekarzowi, w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych lub na wniosek pacjenta, uzyskanie drugiej
opinii innego lekarza. Jednakże, co podkreślił Trybunał, przepis ten jest
skierowany do członków zawodów lekarskich. Określa on jedynie warunki, w jakich mogą oni uzyskać opinię innego lekarza w stosunku do
diagnozy lub sposobu leczenia w indywidualnym przypadku. Przepis
ten nie zapewnia natomiast gwarancji procesowych pacjentowi w odniesieniu do uzyskania opinii lub zakwestionowania jej w przypadku
6
7
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M. Kapko, Ustawa o zawodach…, s. 535.
Wyrok ETPCz z dnia 20 marca 2007 r., 5410/03.
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braku zgody. W omawianym orzeczeniu nie dotyczył on konkretnie
sytuacji kobiety ciężarnej dążącej do uzyskania legalnego przerwania
ciąży. W tej sprawie za naruszenie Konwencji zostało uznane zaniechanie legislacyjne polegające na braku procedury odwoławczej od
orzeczenia lekarskiego w przedmiocie wystąpienia okoliczności wskazujących, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety ciężarnej.
Wykładnia ta została przedstawiona w kontekście złożonej sytuacji
zabiegu przerywania ciąży. Obecnie, uwzględniając powyższe wskazania Trybunału w Strasburgu, art. 37 u. z.l. jest skorelowany z art. 6
u.o.p.p., który konsultację medyczną i zwołanie konsylium lekarskiego
statuuje w kategorii praw pacjenta. Regulacja ta powinna zatem być
tak stosowana, aby nie pozbawić pacjentów ich prawa do świadomego
samostanowienia o sobie i leczeniu. Zwłaszcza więc w sytuacji sporu
pomiędzy lekarzem a pacjentem lub lekarzami, co do tego, czy powinna nastąpić konsultacja lub zostać zorganizowane konsylium. Prawa
pacjentów zabezpieczają bowiem nie tyle same ustawy, co właściwa,
gwarancyjna praktyka.
W szczególności zaś lekarze nie powinni wniosku pacjenta o zasięgnięcie dodatkowej opinii a priori bagatelizować. Odmowa zasięgnięcia konsultacji nie powinna być też przyczyną sprzeciwu pacjenta
wobec poddania się zabiegowi. W treść lekarskiego obowiązku poinformowania pacjenta wpisana jest niewyrażona explicite potrzeba
zrozumienia przez lekarza powodów odmowy pacjenta poddaniu się
leczeniu. Niepodejmowanie przez lekarza żadnych działań zmierzających do zrozumienia powodów sprzeciwu pacjenta stwarza ryzyko
zaniechania przez lekarza udzielenia pomocy, w sytuacji, gdy pacjent
nie zrozumiał zagrożenia wiążącego się z zaniechaniem interwencji8.
Lekarz powinien starać się zrozumieć motywy decyzji pacjenta, tak
jeśli chodzi o jego sprzeciw, jak i wniosek o zasięgnięcie dodatkowej opinii. Może zdarzyć się tak, że wątpliwości pacjenta mogą mieć
wyłącznie subiektywny charakter. Czy, jeśli jednak pacjent uzależnia
8
B. Janiszewska, Obowiązek informacyjny a odmowa zgody na hospitalizację (uwagi na tle wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 23.11.2007 r., IV CSK 240/07), Prawo i Medycyna 2009, nr 2, s. 60.
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swoją zgodę na leczenia od zasięgnięcia dodatkowej opinii, lekarz powinien jej odmówić? Nie ulega wątpliwości, że art. 37 ustawy nie może
być zbyt rygorystycznie rozumiany. Jeśli jest możliwość zapewnienia
konsultacji, lekarz powinie uczynić zadość żądaniu pacjenta, choćby
w tym celu, aby pacjent mógł ze względów psychologicznych zaakceptować diagnozę i – przykładowo – obciążającą operację. Z drugiej
jednak strony nie będzie można stawiać lekarzowi zarzutu, w sytuacji,
gdy obawy pacjenta nie miały swojego medycznego uzasadnienia. Jeśli jednak obawy te miały psychologiczne podłoże, lekarz powinien
zapewnić pacjentowi pomoc psychologiczną.
Specyfika i złożoność medycyny sprawiają jednak, że konsultowanie w medycynie nie należy wcale do rzadkości. Sami lekarze chętnie
z tej możliwości korzystają, mając świadomość ułomności ludzkiego
poznania oraz niedoskonałości naszej wiedzy medycznej. W dużych
szpitalach obecna jest wręcz codzienna praktyka konsyliów, a podstawowe działania i plany diagnostyczno-lecznicze są podejmowane na
regularnych naradach klinicznych. Taka praktyka jest zaniedbywana
w mniejszych jednostkach, gdzie lekarz specjalista podejmuje decyzję
sam. Jest to system konsultancki (promowany przez niektóre środowiska), będący w opozycji do systemu ordynatorskiego tradycyjnie obowiązującego w Polsce i np. w Niemczech. Prawdopodobnie bardziej
demokratyczny, tańszy i mający swoje poważne wady merytoryczne,
ale znana jest bezpośrednia odpowiedzialność za decyzję.
Lekarze nierzadko korzystają z konsultacji innych ośrodków leczniczo – diagnostycznych, czasami nawet zagranicznych. W tych jednak
przypadkach trudne jest osobiste zbadanie pacjenta przez lekarzy. Dlatego też konsultacja jest przeprowadza na podstawie przedłożonych
wyników badań i wywiadu zebranego przez innego lekarza. Konsultacja taka, z zależności oczywiście od przypadku, ma więc uzupełniający charakter. Nierzadko jednak zachodzi potrzeba bezpośrednich
oględzin i zbadania pacjenta. Zasadą bowiem jest to, że lekarz orzeka
o stanie zdrowia pacjenta po uprzednim jego zbadaniu (art. 42 ustawy).
W przypadku konsultacji medycznych również zasadą powinno być
udzielenie przez innego lekarza opinii dopiero po przeprowadzeniu
14
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bezpośredniego badania pacjenta, o ile rzecz jasna, kontakt z pacjentem jest możliwy. Poza tym współczesna medycyna opiera się w coraz
większym zakresie na badaniach laboratoryjnych. Badanie pacjenta
polega na zebraniu wywiadu i zleceniu wykonania określonych badań.
Konsultacja w wielu przypadkach nie wymaga konieczności osobistego
zetknięcia się lekarza z pacjentem, a wystarczy jedynie analiza wyników badań, zdjęć lub preparatów. Możliwa jest więc wówczas konsultacja przy użyciu internetowych środków komunikacji. W przypadkach
jednak wątpliwości diagnostycznych może być też tak, że prawidłowo
przeprowadzony wywiad może mieć decydujące znaczenie. Podkreślić
zatem należy, że art. 37 ustawy nie ogranicza roli lekarza konsultanta
w tym zakresie. Postulować należy osobiste zbadanie pacjenta przez
lekarza konsultanta w każdy przypadku, w którym osobiste zetknięcie
się z pacjentem może mieć wpływ na diagnozę lub terapię i o ile jest to
możliwe do przeprowadzenia.
Zasięgnięcie porady czy konsultacji medycznej jest problematyczne
w małych ośrodkach i podczas wizyt ambulatoryjnych. W tych przypadkach wykonanie tego obowiązku w praktyce ogranicza się do wypisania pacjentowi skierowania do właściwego lekarza lub skierowania
do innego ośrodka leczniczego, w którym pacjent oczekuje miesiącami
na wizytę. Można mieć wątpliwości, czy taka praktyka, przerzucająca
ciężar znalezienia i zapisania się do specjalisty, nie narusza art. 37 u.
z.l. i art. 6 u.o. p.p., który przewiduje, że to lekarz ma obowiązek zasięgnąć drugiej opinii oraz zorganizować konsylium9. Zasięgnięcie opinii innego lekarza zobowiązuje bowiem lekarza nie tyle do wypisania
stosownego skierowania, lecz zasięgnięcia konsultacji lub zwołania
konsylium. W praktyce jednak lekarze tego obowiązku nie dopełniają,
naruszając tym samym prawa pacjenta.
Niedopełnienie obowiązku konsultacji lub zorganizowania konsylium lekarskiego może skutkować odpowiedzialnością lekarza. Chodzi tu zarazem o sytuację zaniechania wystąpienia o konsultację, jak
też zwłoki w uzyskaniu takiej konsultacji. W judykaturze przyjmuje
9

M. Kapko, Ustawa…, s. 536.
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się, że zwłoka z zasięgnięciem opinii specjalisty, której skutkiem jest
nieprawidłowy sposób leczenia, stanowi winę lekarza, uzasadniającą
odpowiedzialność cywilnoprawną Skarbu Państwa za działania podjęte przez lekarzy10.
De lege ferenda należy zatem postulować wprowadzenie w ośrodkach ambulatoryjnych konsultacji telefonicznych. Lekarz stwierdzający
potrzebę konsultacji nie powinien odsyłać pacjenta, lecz skonsultować
się, choćby telefonicznie, z dyżurnym lekarzem specjalistą – wybranym
dla danego ośrodka. W wielu bowiem przypadkach konsultacja nie wymaga osobistego zbadania pacjenta, lecz wystarczy analiza wyników
badań. Takie rozwiązanie czyniłoby zadość obowiązkom lekarza w zakresie konsultacji medycznej. Poza tym przyczyniłoby się do usprawnienia niewydolnego obecnie systemu specjalistycznych konsultacji.
Przy zachowaniu bowiem dotychczasowego systemu skierowań do lekarzy specjalistów pacjenci czekają na termin wizyty miesiącami. System ten jest niekorzystny dla pacjentów, gdyż opóźnia proces leczenia
i zniechęca pacjentów do korzystania z poradni specjalistycznych.
Wydaje się, że to co mogą, a nawet powinny, zagwarantować pacjentom ambulatoria, to także informacja o specjalistach oraz pomoc
w rezerwacji wizyty u specjalisty. W chwili obecnej jest bowiem tak,
że pacjent jest pozostawiony sam sobie. Centralny system poradni specjalistycznych z pewnością ułatwiłby korzystanie z usług medycznych.
W wielu przypadkach pacjent wymaga natychmiastowej konsultacji.
Rolą poradni powinna być pomoc w znalezieniu odpowiedniej i najszybszej konsultacji medycznej, co może być trudne, zwłaszcza gdy
wynikają z tego koszty, których lekarz nie ma możliwości pokrycia lub
jest ograniczany w wydatkach.

10
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Dostęp cudzoziemców do bezpłatnych świadczeń
opieki zdrowotnej w Polsce

Podmiotem konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia zagwarantowanego w art. 68 ustawy zasadniczej jest „każdy”, a zatem nie tylko
obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, lecz również cudzoziemiec – obywatel państwa trzeciego lub bezpaństwowiec1. Jednakże równy dostęp
do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych
zastrzeżony został w Konstytucji jedynie dla obywateli polskich, zaś
– co do zasady – podstawą do korzystania z niej jest uzyskanie statusu „ubezpieczonego”2. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych stanowi, iż ubezpieczonymi
w jej rozumieniu mogą być również niektórzy cudzoziemcy. Dotyczy to
jednak obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw
członkowskich EFTA zamieszkujących na terytorium jednego z tych
państw. Dostęp obywateli państw innych niż państwa członkowskie UE
i EFTA do bezpłatnej opieki zdrowotnej w Polsce jest zaś uzależniony
od ich legalnego zamieszkiwania na terytorium jednego z tych państw,
co uniemożliwia nieodpłatne korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej tym spośród takich cudzoziemców, którzy przebywają w naszym
kraju bez dokumentów ich do tego uprawniających3. Podmiotom tym,
jako nieubezpieczonym w rozumieniu ustawy zdrowotnej, świadczenia
Por. B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009.
Art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, Dz. U. 2004 nr 210, poz. 2135 z późn. zm., zwana dalej ustawą zdrowotną.
3
Będą to również osoby przebywające w Polsce po upływie terminu ważności wcześniej posiadanych
dokumentów.
1
2
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zdrowotne są mocą art. 2 ust. 2 udzielane na podstawie odrębnych przepisów i umów międzynarodowych.
Dostrzegając literalnie różne brzmienie art. 2 ust. 1 i art. 2 ust. 2 ustawy
zdrowotnej, w których to w odniesieniu do kategorii podmiotów ubezpieczonych i innych świadczeniobiorców użyto pojęcia „świadczenia opieki
zdrowotnej”, zaś w stosunku do cudzoziemców – „świadczenia zdrowotne”, należy w tym miejscu wskazać, iż zgodnie z definicją legalną, pierwsze z wymienionych pojęć ma szerszy zakres znaczeniowy i obejmuje,
poza świadczeniami zdrowotnymi, również świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące4. Przychylając się jednak do poglądów wyrażonych w doktrynie i zważając na zakres świadczeń, z których
z mocy przepisów odrębnych w istocie cudzoziemcy mają uprawnienie
korzystać, należy zaznaczyć, iż nie sposób ograniczyć tych uprawnień
wyłącznie do świadczeń zdrowotnych z pominięciem świadczeń zdrowotnych rzeczowych i towarzyszących5. W niniejszym opracowaniu pojęcia te będą jednak używane zgodnie z brzmieniem ustawowym.
W zakresie dostępu do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
w Polsce, wśród cudzoziemców wyodrębniamy:
1) podlegających powszechnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, nazywanych w dalszej części opracowania „ubezpieczonymi” oraz
2) nieubezpieczonych w rozumieniu ustawy zdrowotnej. Wśród tych
drugich należy natomiast – ze względu na zakres przedmiotowy nieodpłatnych świadczeń – wyróżnić następujące grupy:
a) obywateli państw UE ubezpieczonych w państwie stałego pobytu,
b) cudzoziemców uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej6 oraz
c) cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie7.
Art. 5 pkt 34 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej…, op. cit.
Por. D. Lach, Zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska 2011,
s. 168.
6
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2004 r. nr 64, poz. 593
z późn. zm.
7
Pod pojęciem tym na potrzeby niniejszego opracowania należy rozumieć cudzoziemców nie legitymujących się żadnym z dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2
ustawy zdrowotnej, nie będących obywatelami UE i EFTA; wykaz dokumentów – por. przypis kolejny.
4
5
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Cudzoziemcy uprawnieni do bezpłatnych świadczeń opieki
zdrowotnej na równi z polskimi świadczeniobiorcami
Ustawodawca enumeratywnie wskazał grupy cudzoziemców, którzy mogą bezpłatnie korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzależniając przy tym przyznanie
tego uprawnienia niektórym spośród nich od spełnienia dalszych przesłanek. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy zdrowotnej ze świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mogą korzystać:
1) obywatele państw członkowskich UE i EFTA zamieszkujący na
obszarze któregoś z tych państw oraz obywatele innych państw
przebywający na terytorium RP na podstawie stosownych dokumentów8 lub legalnie zamieszkujący w innym niż Polska państwie
członkowskim UE lub EFTA pod warunkiem podlegania w Polsce
obowiązkowemu lub dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu,
2) obywatele państw innych niż państwa członkowskie UE i EFTA,
niezamieszkujący na terytorium żadnego z tych państw, jeżeli podlegają polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu9 i są ponadto objęci
ubezpieczaniem emerytalnym i rentowym lub ubezpieczeniem społecznym rolników10,
3) nieposiadający obywatelstwa państw członkowskich UE i EFTA
studenci i uczestnicy studiów doktoranckich studiujący w Polsce,
członkowie zakonów przebywający w RP na postawie stosownych
dokumentów i odbywający kurs języka polskiego lub kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w tym języku, jeżeli ubezpieczają się
w RP dobrowolnie,
Wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 2006 r. nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium.
9
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
Dz. U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.
10
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz. U.
z 2008 r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.
8
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4) cudzoziemcy odbywający staż adaptacyjny podlegający dobrowolnemu polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu,
5) członkowie rodzin osób wymienionych w grupie pierwszej11.
Należy zauważyć, że w odniesieniu do wszystkich powyższych grup
cudzoziemców poza członkami rodzin wskazanymi w punkcie 5, ustanowiony został wymóg podlegania obowiązkowemu lub dobrowolnemu polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Cudzoziemców temu
ubezpieczeniu niepodlegających należy zakwalifikować zaś do grupy
cudzoziemców nieubezpieczonych w rozumieniu ustawy zdrowotnej,
których dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej zostanie omówiony
w dalszej części niniejszego opracowania.
Wyżej wymienieni cudzoziemcy, spełniający wymogi ustawowe, są
– na równi z ubezpieczonymi obywatelami polskimi – świadczeniobiorcami, czyli podmiotami uprawnionymi do nieodpłatnego korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, których zakres – ze względu
na ramy niniejszego opracowania – nie zostanie w tym miejscu omówiony. Powyższe wyliczenie stanowi jednak podstawę do wyznaczenia kategorii cudzoziemców nieubezpieczonych jako niespełniających
żadnego z powyższych kryteriów.
Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych ubezpieczonym w rozumieniu ustawy zdrowotnej cudzoziemcom ponosi Narodowy Fundusz Zdrowia.

Cudzoziemcy nieubezpieczeni w rozumieniu ustawy
zdrowotnej
Wśród cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niespełniających żadnej ze wskazanych w poprzednim
11
Zamieszkujący na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3 ustawy, ani nie są osobami uprawnionymi do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
a zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3 ustawy.
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fragmencie niniejszego tekstu przesłanek uprawniających do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej należy – jak wspomniano na wstępie niniejszego opracowania – wyróżnić:
1) obywateli państw UE, którym świadczenia te przysługują z tytułu
posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w państwie stałego pobytu,
2) obywateli państw trzecich i bezpaństwowców uprawnionych do
świadczeń z polskiej pomocy społecznej oraz
3) cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.
Kryterium dla powyższej klasyfikacji stanowi zakres przedmiotowy świadczeń, które przysługują cudzoziemcom nieubezpieczonym
nieodpłatnie. Zakres ten jest najszerszy dla cudzoziemców zaliczających się do pierwszej z wyróżnionych grup, zaś najwęższy – ograniczający się w przeważającej mierze do świadczeń udzielanych
w stanach zagrożenia życia oraz w zakładach zamkniętych – dla tych
cudzoziemców, którzy przebywają na polskim terytorium bez uprawnień do pobytu.
Do grupy cudzoziemców nieubezpieczonych, a uprawnionych do
bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w RP należy ponadto zaliczyć
członków personelu dyplomatycznego i konsularnego akredytowanego w RP i ich rodziny – obywateli państw, z którymi łączą Polskę stosowne umowy międzynarodowe w tym zakresie12. Istotnym z punktu
widzenia niniejszych rozważań jest fakt, że świadczenia te przysługują im niezależnie od świadczeń określonych w przepisach ustawy
zdrowotnej i są finansowane z budżetu państwa, z części, którą dysponuje minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz udzielane przez
podmioty lecznicze tworzone przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych lub Ministra Obrony Narodowej13.
Celem pełnego wyliczenia grup cudzoziemców nieubezpieczonych, a uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski, wyróżnić należy również cudzoziemców innych niż
12
Art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska
państwowe, Dz. U. z 1981 r. nr 20, poz. 101 z późn. zm.
13
Art. 5 ust. 4 ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe…,
op. cit.
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członkowie personelu dyplomatycznego i konsularnego oraz ich rodziny, w odniesieniu do których podstawę prawną korzystania z tychże świadczeń stanowią także wiążące RP umowy międzynarodowe.
Umowy te można podzielić pod względem przedmiotowym na:
1) dotyczące zabezpieczenia społecznego,
2) dotyczące współpracy w dziedzinie zdrowia i nauk medycznych.
Na podstawie tych pierwszych niektóre świadczenia zdrowotne
w RP przysługują obywatelom Macedonii14, Bośni i Hercegowiny,
Serbii, Czarnogóry i Chorwacji15, zaś w oparciu o umowy wymienione w drugiej kolejności – m.in. obywatelom Albanii16 i Federacji
Rosyjskiej17.
Koszty świadczeń zdrowotnych udzielonych w RP cudzoziemcom
w oparciu o postanowienia poszczególnych umów międzynarodowych
pokrywane są – w zależności od treści danej umowy – albo z budżetu Polski, albo przez państwo będące drugą stroną umowy. Niektóre
z umów przewidują ponadto finansowanie przez Rzeczpospolitą Polską świadczeń dla członków zespołów badawczych, przebywających
na jej terytorium w ramach wymian, stanowiących element współpracy międzynarodowej w zakresie medycyny18.

14
Na podstawie Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Macedonii o zabezpieczeniu społecznym z dnia 6 kwietnia 2006 r., Dz. U. z 2007 r. nr 229, poz. 1686 oraz Porozumienia Administracyjnego
z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie stosowania ww. umowy Dz. U. z 2007 r. nr 218, poz. 1619.
15
Jako państw realizujących Umowę o ubezpieczeniu społecznym zawartą między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii z dnia 16 stycznia 1958 r.,
Dz. U. z 1959 r. nr 19, poz. 114.
16
Na podstawie Porozumienia między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwem Zdrowia Republiki Albanii o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych z dnia 4 września 1991 r. (http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/albania_porozumieni_07122009.pdf).
17
Na podstawie Protokołu o współpracy między Ministerstwem Zdrowia i Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministrem Zdrowia i Przemysłu Medycznego Federacji Rosyjskiej w dziedzinie ochrony
zdrowia i nauk medycznych, podpisanego dnia 18 lutego 1995 r. (http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/rosja_porozumienie_07122009.pdf).
18
Art. 6 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Indii o współpracy
w dziedzinie zdrowia i medycyny z dnia 24 kwietnia 2009 r. (http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/
docs/umowa_indie_27052010.pdf).
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Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla obywateli państw
członkowskich UE i EFTA niepodlegających polskiemu
ubezpieczeniu zdrowotnemu
Jednym ze skutków członkostwa Polski w Unii Europejskiej było
wprowadzenie do krajowego porządku prawnego regulacji umożliwiającej udzielanie bezpłatnych świadczeń cudzoziemcom pochodzącym z innych państw członkowskich i państw członkowskich EFTA.
Obecnie RP jest związana w tym zakresie normami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącego wykonywania
rozporządzenia (WE) nr 883/2004.
Obywatele państw członkowskich UE i EFTA oraz bezpaństwowcy
i uchodźcy w nich zamieszkujący, niepodlegający polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, a przebywający czasowo na terytorium RP są
uprawnieni do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych pod warunkiem
podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w państwie stałego pobytu
i legitymowania się stosownym dokumentem poświadczającym ten
fakt wydanym przed wjazdem do Polski, a uwierzytelnionym przez
uprawnione organy krajowe19. Akty prawa unijnego nie ograniczają zakresu podmiotowego omawianej regulacji, jednak w literaturze
przedmiotu wskazuje się, iż dotyczy ona przede wszystkim turystów,
studentów oraz osób poszukujących pracy, pobierających w państwie
stałego pobytu zasiłek dla bezrobotnych. Przedmiotem wyżej wskazanego uprawnienia są jednak jedynie świadczenia, których udzielenie
stało się – z powodów medycznych – niezbędne w czasie ich pobytu20.
19
Tzw. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana w języku narodowym wg ujednoliconego dla wszystkich państw wzoru, zawierająca podstawowe dane ubezpieczonego; korzystanie z niej nie
wymaga tłumaczenia na język urzędowy państwa pobytu.
20
Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, Dz. U. L 200 z 7.6.2004 r., s. 1.
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W literaturze przedmiotu podnosi się, że ocena taka winna być dokonywana przy uwzględnieniu charakteru tych świadczeń oraz przewidywanego czasu pobytu danej osoby w Polsce. Powinny one być
bowiem udzielone w takim zakresie, który umożliwi kontynuowanie
zaplanowanego pobytu, bez konieczności jego przerywania i powrotu
do kraju.
W tym miejscu należy ponadto zasygnalizować problem korzystania
ze świadczeń planowanego leczenia poza państwem członkowskim zamieszkania, uzależnionego od wydania zezwolenia przez właściwą instytucję w kraju pochodzenia. Z uwagi na ramy niniejszego opracowania zagadnienie to nie zostanie szczegółowo rozważone, jednak należy
zważyć na fakt, że świadczenia udzielane cudzoziemcom z państw UE
na tej podstawie, pomimo niepodlegania przez nich polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, również będą nieodpłatne dla podmiotów,
którym ich udzielono21.
Rozliczanie kosztów świadczeń udzielonych na podstawie przepisów
unijnych osobom wskazanym na wstępie niniejszej części opracowania odbywa się pomiędzy odpowiednimi instytucjami funkcjonującymi
w sferze ubezpieczenia zdrowotnego w każdym z zainteresowanych
państw22. Zarówno świadczenia niezbędne z powodów medycznych,
jak i planowe, są finansowane przez zagraniczne instytucje właściwe
dla państwa stałego pobytu danego pacjenta.

Bezpłatne świadczenia zdrowotne dla cudzoziemców
uprawnionych do świadczeń z polskiej pomocy społecznej
Cudzoziemcami uprawnionymi do świadczeń z polskiej pomocy
społecznej są – bez względu na obywatelstwo państwa trzeciego bądź
21
Transgraniczną opiekę zdrowotną szczegółowo reguluje Dyrektywa 2011/24/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej, Dz. U. L 88, 4.4.2011, której postanowienia winny być implementowane przez państwa członkowskie UE
do 25 października 2013 r.
22
A. Sidorko, Bezpłatne leczenie osób nieubezpieczonych, Służba Pracownicza 2009, nr 10, s. 24.
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jego brak – osoby spełniające przesłanki z art. 5 ustawy o pomocy społecznej. Do przesłanek tych należy przebywanie i zamieszkiwanie na
podstawie wymienionych enumeratywnie dokumentów legalizujących
pobyt23. Ponadto osoby te, analogicznie do obywateli polskich, muszą
spełniać ustawowe kryterium dochodowe oraz znajdować się w trudnej sytuacji życiowej, którą może być długotrwała lub ciężka choroba. Cudzoziemcowi spełniającemu powyższe wymogi ustawowe może
zostać udzielona pomoc w formie zasiłku celowego na świadczenia
zdrowotne, w tym na pokrycie kosztów leczenia w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej24. Wypłacanie zasiłków celowych należy do
zadań własnych gmin.

Świadczenia zdrowotne udzielane cudzoziemcom
nieubezpieczonym bezpłatnie, bez względu na legalność
ich pobytu w Polsce25
Co do zasady, cudzoziemcy przebywającym na terytorium RP nielegalnie nie są uprawnieni do świadczeń zdrowotnych finansowanych
z polskich środków publicznych, jeżeli takiego uprawnienia nie przyznają im odpowiednie postanowienia umów międzynarodowych. Istnieją
jednak również przepisy krajowe, w oparciu o które można wyznaczyć
katalog świadczeń, z których cudzoziemcy przebywający w Polsce
nielegalnie mogą korzystać bez własnego udziału finansowego.
Podstawą uprawnienia cudzoziemców do niektórych świadczeń,
z których mogą oni korzystać bezpłatnie, są ustawy traktujące o statusie poszczególnych grup cudzoziemców w Polsce. Należą do nich:
Są to: zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. nr 234,
poz. 1694 z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej oraz zgoda na pobyt tolerowany.
24
Wyrok NSA z 28 maja 1999 r. I SA141/99, Lex nr 47400.
25
Przez badaczy zagadnień związanych z migracją ta grupa cudzoziemców bywa również nazywana
„migrantami nieudokumentowanymi” – tak K. Maśliński, [w:] Poza systemem, Stowarzyszenie interwencji
prawnej, Warszawa 2011, s. 31.
23
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ustawa o cudzoziemcach26, ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP27 i ustawa o Karcie Polaka28.
Na mocy pierwszej z powyższych regulacji do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych uprawnieni są cudzoziemcy umieszczeni w strzeżonych ośrodkach lub przebywający w aresztach w celu wydalenia,
którym w tym okresie należą się również bezpłatne leki i artykuły
sanitarne29.
Drugi z aktów stanowi o finansowaniu z budżetu państwa kosztów
opieki medycznej nad:
1) małoletnimi cudzoziemcami bez opieki, których umieszczono w rodzinach zastępczych zawodowych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
2) cudzoziemcami ubiegającymi się o nadanie statusu uchodźcy,
3) przesiedlonymi lub relokowanymi cudzoziemcami w przypadku zagrożenia ich życia lub zdrowia,
4) cudzoziemcami korzystającymi z ochrony czasowej30.
Należy zwrócić uwagę, że opieka medyczna dla wskazanych
podmiotów obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie,
w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy zdrowotnej z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego
albo rehabilitacji uzdrowiskowej, a zatem jej zakres jest szerszy od
ochrony, którą przyznają regulacje obejmujące bezpłatne świadczenia zdrowotne.
Cudzoziemcy – posiadacze Karty Polaka są uprawnieni do korzystania na terenie Polski z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej
w stanach nagłych31. Uprawnienie to nie dotyczy jednak posiadaczy
Karty Polaka uprawnionych do świadczeń zdrowotnych na podstawie
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Dz. U. z 2003 r. nr 128, poz. 1175 z późn. zm.
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, Dz. U.
z 2003 r. nr 128, poz. 1176 z późn. zm.
28
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, Dz. U. z 2007 r. nr 180, poz. 1280 z późn. zm.
29
Art. 118 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach…, op. cit.
30
Art. 63, 70, 86i oraz 112 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony…, op. cit.
31
Art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o Karcie Polaka…, op. cit.
26
27
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unijnych przepisów o koordynacji, które mają w przypadku takiego
zbiegu pierwszeństwo stosowania, co może mieć praktyczne znaczenie dla obywateli Litwy, Łotwy i Estonii32.
Powyższe regulacje dotyczą wyłącznie cudzoziemców, poza nimi
istnieją jednak w polskim porządku prawnym również akty prawne
przyznające uprawnienia do bezpłatnego korzystania z niektórych
świadczeń zdrowotnych nie tylko cudzoziemcom, ale również obywatelom polskim nieubezpieczonym w rozumieniu ustawy zdrowotnej.
Ratio legis wyodrębnienia pozasystemowej grupy świadczeń opieki
zdrowotnej, do których uprawnieni są wszyscy bez względu na status ubezpieczeniowy, stanowi podejmowanie przez państwo działań
w interesie ogólnym związanym z kwestią zdrowia publicznego, co
koresponduje z wspomnianym na wstępie niniejszego opracowania
konstytucyjnym prawem każdego do ochrony zdrowia33.
Świadczeniami zdrowotnymi, z których mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy cudzoziemcy, są:
1) świadczenia zdrowotne udzielane w celu zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych oraz związane przyczynowo z tymi zakażeniami
i chorobami zakaźnymi (w tym kwarantanny, nadzór sanitarno-epidemiologiczny, badania sanitarno-epidemiologiczne oraz szczepienia ochronne przeciwko chorobom zakaźnym)34,
2) świadczenia zdrowotne w zakresie psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla osób chorych psychicznie lub upośledzonych umysłowo
(osobom przebywającym w szpitalach bezpłatnie przysługują również produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze)35,
3) świadczenia w zakresie leczenia odwykowego dla osób uzależnionych od alkoholu36 oraz
A. Sidorko, Bezpłatne leczenie…, op. cit., s. 23.
Por. D. Lach, Zasada równego dostępu…, op. cit., s. 172–173.
34
Na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, Dz. U. z 2008 r. nr 234, poz. 1570 z późn. zm.
35
Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, Dz. U. z 1994 r.
nr 111, poz. 535 z późn. zm.
36
Na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 230 z późn. zm.
32
33
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4) świadczenia w zakresie leczenia odwykowego osób uzależnionych
od narkotyków37.
Ponadto należy zauważyć, że polski ustawodawca przewidział
również możliwość uzyskania bezpłatnych świadczeń profilaktycznej
opieki zdrowotnej przez dzieci cudzoziemców uczęszczające do szkół,
z wyjątkiem szkół dla dorosłych38 oraz bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, przez cudzoziemców skazanych przebywających w polskich
zakładach karnych39.
Co do zasady, podmiotami finansującym opisane powyżej świadczenia udzielane cudzoziemcom nieubezpieczonym w polskim systemie
ubezpieczenia zdrowotnego są poszczególni Ministrowie – dysponenci
środków budżetowych. W myśl tej zasady – wskazując dla przykładu – świadczenia udzielane osobom skazanym finansowane są przez
Ministra Sprawiedliwości, a leczenie odwykowe nieubezpieczonych
cudzoziemców – przez Ministra Zdrowia ze środków budżetowych będących w ich dyspozycji.

Świadczenia opieki zdrowotnej dla cudzoziemców
znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia
Bez względu na podleganie polskiemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, obywatelstwo lub jego brak czy też legitymowanie się dokumentami uprawniającymi do pobytu na terytorium RP, cudzoziemcom
znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego udzielane są bezpłatnie świadczenia opieki zdrowotnej w postaci medycznych czynności ratunkowych. Udzielają ich w warunkach pozaszpitalnych zespoły ratownictwa medycznego na podstawie ustawy
37
Na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, Dz. U. z 2005 r. nr 179,
poz. 1485 z późn. zm.
38
Art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 425
z późn. zm.
39
Na podstawie Kodeksu Karnego Wykonawczego z dnia 6 czerwca 1997 r., Dz. U. z 1997 r. nr 90,
poz. 557 z późn. zm.
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o Państwowym Ratownictwie Medycznym40. Świadczenia te finansowane są z budżetu państwa.
Bardziej złożona pozostaje kwestia finansowania świadczeń udzielanych przez podmioty lecznicze cudzoziemcom znajdującym się
w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Podstawą prawną udzielania
takich świadczeń są: art. 15 ustawy o działalności leczniczej41 oraz
art. 30 ustawy o zawodzie lekarza42. Pierwszy z przepisów stanowi,
że podmiot leczniczy nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, zaś drugi z nich obliguje lekarzy do udzielania pomocy lekarskiej w każdym
przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego
rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach niecierpiących zwłoki.
Finansowanie świadczeń udzielonych we wskazanych warunkach, nazywanych w literaturze świadczeniami spełnianymi w warunkach tzw. przymusu ustawowego43, zależne jest od statusu ubezpieczeniowego cudzoziemca. Świadczenia takie udzielone bowiem
cudzoziemcom posiadającym w RP status świadczeniobiorcy, a zatem objętym polskim ubezpieczeniem zdrowotnym lub zrównanym
z ubezpieczonymi, finansowane są ze środków publicznych, których
dysponentem jest Narodowy Fundusz Zdrowia44. Będą to zatem, dla
cudzoziemców – beneficjentów polskiego systemu opieki zdrowotnej, świadczenia bezpłatne.
Odmiennie przedstawia się kwestia finansowania świadczeń spełnianych w warunkach tzw. przymusu ustawowego na rzecz cudzoziemców nieubezpieczonych. Z uwagi na brak podstaw prawnych do
40
Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, Dz. U. z 2006 r. nr 191,
poz. 1410 z późn. zm.
41
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
z późn. zm.
42
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza, Dz. U. z 1996 r. nr 28, poz. 152.
43
Por. D. Lach, Zasada równego dostępu…, op. cit., s. 179.
44
Por. D. Lach, Zasada równego dostępu…, op. cit., s. 179–185 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 23 maja 2006 r., I ACa 1266/05, LEX nr 214245; przeciwnie: J. Jończyk, glosa do wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r., I CK 18/05, OSP 2006, z. 6, s. 70 i n.
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wywiedzenia obowiązku finansowania ich przez Skarb Państwa i Narodowy Fundusz Zdrowia45 czy też same podmioty lecznicze, które
ich udzieliły46, należy przyjąć, iż koszty udzielonych świadczeń winny obciążać cudzoziemców, którym te świadczenia zostały udzielone, wskutek czego nie będą one bezpłatnymi dla cudzoziemców
nieubezpieczonych.

Relacja art. 68 ust. 3 Konstytucji do art. 2 ust. 1 pkt 3
ustawy zdrowotnej – postulat de lege ferenda
Na tle powyższych rozważań należy dostrzec problem dostępu dzieci, kobiet ciężarnych, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym
wieku – nieposiadających polskiego obywatelstwa, a przy tym nieobjętych polskim ubezpieczeniem zdrowotnym – do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z art. 68
ust. 3 Konstytucji władze publiczne są zobowiązane do zapewnienia
tym podmiotom szczególnej opieki zdrowotnej. Obowiązek ten jest
realizowany w odniesieniu do posiadających obywatelstwo polskie
i miejsce zamieszkania na terytorium Polski osób, które nie ukończyły
osiemnastego roku życia oraz które są w okresie ciąży, porodu i połogu poprzez przepis art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy zdrowotnej. Zważając
na fakt, iż norma konstytucyjna nie zawęża rozważanego obowiązku
władz publicznych jedynie do obywateli RP, należy wskazać na brak
jego realizacji w stosunku do cudzoziemców. Odwołując się do treści
niniejszego opracowania należy zauważyć, że cudzoziemki w ciąży są
w Polsce uprawnione do nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych wyłącznie w sytuacji spełnienia wymogów uprawniających do korzystania z polskiej pomocy społecznej. W konsekwencji nieubezpieczone
45
Por. D. Lach, Zasada równego dostępu…, op. cit., s. 190 oraz J. Jończyk, glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 13 lipca 2005 r…, op. cit.
46
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r., I CSK 125/07, LEX 333609 oraz M. Nestorowicz,
glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r., I CSK 125/07, Prawo i Medycyna 2008, nr 4,
s. 116.

30

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

Dostęp cudzoziemców do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce

cudzoziemki w ciąży, które przebywają w Polsce bez dokumentów je
do tego uprawniających, są pozbawione prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych poza świadczeniami udzielanymi przez zespoły ratownictwa medycznego. Sytuacja dzieci – obywateli państw trzecich
i bezpaństwowców jest analogiczna, zakres bezpłatnych świadczeń im
udzielanych poszerzają jedynie, pod warunkiem podjęcia przez nich
nauki w polskiej szkole, świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej. W świetle powołanej normy konstytucyjnej, należałoby postulować zniesienie wymogu obywatelstwa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
zdrowotnej, celem zapewnienia zagwarantowanej ustawą zasadniczą
szczególnej opieki na równi z obywatelami, również cudzoziemcom
znajdującym się we wskazanej ustawowo sytuacji faktycznej.
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Sytuacja prawna dziecka urodzonego w drodze
postmortalnej implantacji embrionu in vitro

I
Metody medycznie wspomaganego poczęcia (ang. ART – Assisted Reproductive Technology) sprowadzają się obecnie do ingerencji dwojakiego rodzaju: zapłodnienia wewnątrzustrojowego (in vivo)
oraz zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro). Podczas gdy sztuczna
inseminacja in vivo polega na przezszyjkowym wprowadzeniu do
jamy macicy wcześniej pobranego i odpowiednio przygotowanego nasienia1, sztuczne zapłodnienie in vitro odbywa się poza organizmem
kobiety i polega na pobraniu od niej komórki jajowej i połączeniu jej
z nasieniem w warunkach laboratoryjnych.
Inseminacja in vitro może przybrać postać zapłodnienia homo- i heterologicznego. Zapłodnienie homologiczne polega na unasiennieniu
komórki jajowej nasieniem męża matki (tzw. dawcy partnerskiego),
zapłodnienie heterologiczne zaś nasieniem pochodzącym od innego
mężczyzny (tzw. dawcy anonimowego).
Powyższe rozważania prowadzą do dwóch wniosków, istotnych dla
dalszej analizy. Po pierwsze, do przeprowadzenia procedury in vitro nie
jest potrzebny bezpośredni udział osób w tej procedurze uczestniczących.
1
L. Pawelczyk, A. Sokalska, Medyczne aspekty niepłodności oraz technik wspomaganego rozrodu, [w:]
Dawanie życia. Problemy wspomagania rozrodu człowieka, J. Gadzinowski (red.), L. Pawelczyk, J. Wiśniewski, Poznań 2003, s. 17.

32

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

Sytuacja prawna dziecka urodzonego w drodze postmortalnej implantacji…

Po drugie, do zapłodnienia pozaustrojowego mogą zostać użyte gamety
zarówno dawców partnerskich, jak i dawców anonimowych.
W przypadku anonimowego dawstwa gamet, dawca użycza2 swych
możliwości prokreacyjnych bez intencji stania się rodzicem i wywołania skutków w zakresie prawa rodzinnego. Z tego względu poruszona tu problematyka konsekwencji postmortalnej implantacji embrionu
dotyczyć będzie wyłącznie dawstwa rodzinnego, tj. takiego, w którym
dawcą gamety jest mąż kobiety poddającej się procedurze in vitro3.
Tytułem wstępu poczynić należy również zastrzeżenie, że z uwagi na przepis art. 619 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w świetle
którego matką dziecka jest kobieta, która je urodziła, poruszone tu zagadnienia nie będą dotyczyć problemu sytuacji prawnej dziecka urodzonego w wyniku tzw. zastępczego macierzyństwa, które winno stać
się przedmiotem odrębnego opracowania4.
2
Charakter prawny umowy zawieranej pomiędzy dawcą gamet a kliniką medyczną nie jest jednoznaczny. W regulacjach światowych kwestia ta rozstrzygana jest zwykle na dwa sposoby. Wskazuje się, że przenoszenie materiału genetycznego może odbywać się na drodze dawstwa honorowego (na wzór dawstwa krwi
i szpiku) lub komercyjnego, stąd umowa o oddanie materiału genetycznego może oprzeć się na konstrukcji
umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Oba te rozwiązania można modyfikować (np. przez wprowadzenie
do dawstwa honorowego rekompensaty za utracony czas i niedogodności bądź w drodze stworzenia systemu cen urzędowych gdy chodzi o dawstwo komercyjne). Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania,
testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, głosi
w Preambule, że: „Co do zasady, programy stosowania tkanek i komórek należy ustanowić w oparciu o ideę
dobrowolnego i honorowego ich oddawania, anonimowości zarówno dawcy, jak i biorcy, altruizmu dawcy oraz
solidarności między dawcą i biorcą. Państwom Członkowskim zaleca się podejmowanie kroków mających
na celu zachęcenie znakomitej większości społeczeństwa oraz sektora niedochodowego do zaangażowania
się w świadczenie usług związanych ze stosowaniem tkanek i komórek oraz odnośnych badań i rozwoju”.
W czerwcu 2011 r. Komisja Europejska przygotowała raport ze stosowania w Państwach Członkowskich Dyrektywy 2004/23/WE, w którym stwierdzono, że znacząca większość europejskich ustawodawstw przewiduje
dobrowolne i nieodpłatne dawstwo komórek rozrodczych oraz opiera się na zwrocie kosztów za niedogodności
i utracony czas związany z dawstwem. W większości regulacji krajowych umowa zawierana pomiędzy dawcą
komórek rozrodczych a kliniką przyjmuje więc charakter quasi umowy darowizny. Zwykle w takiej umowie
przewiduje się zwrot kosztów związanych z niedogodnościami, samo jej zawarcie nie powoduje zaś, że dawca
traci uprawnienie do decydowania o swoim materiale genetycznym – zgodę na wykorzystanie własnych komórek rozrodczych może cofnąć aż do momentu dokonania zapłodnienia.
3
O procedurze pozyskiwania gamet od dawców anonimowych por. J. Radwan, Niepłodność i rozród
wspomagany, Poznań 2005, s. 127–128.
4
Zob. m.in. M. Działyńska, Problematyka prawna macierzyństwa zastępczego, [w:] Wspomagana prokreacja ludzka. Zagadnienia legislacyjne, T. Smyczyński (red.), Poznań 1996; Z. Pepłowska, Zastępcze macierzyństwo w prawie USA, Prawo i Medycyna 2006, nr 2, s. 36; J. Holocher, M. Soniewicka, Analiza prawna
umowy o zastępcze macierzyństwo, Prawo i Medycyna 2009, nr 3, s. 46; M. Fras, D. Abłażewicz, Reżim prawny macierzyństwa zastępczego na tle porównawczym, Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego,
Europejskiego i Porównawczego 2008, nr 6, s. 65.
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Z uwagi na fakt, że zapłodnienie pozaustrojowe dokonywane jest
w warunkach laboratoryjnych, procedurę in vitro można zastosować
w stosunkowo szerokiej perspektywie czasowej. Obecny stan wiedzy
pozwala na skuteczne mrożenie nasienia pobranego od dawcy – wykorzystuje się w tym zakresie komputerowe procedury mrożenia, umożliwiające kontrolę procesu zamrażania. Nasienie już zamrożone przechowuje się następnie w ciekłym azocie. Nawet po kilkunastu latach
przechowywania do zapłodnienia może być użytych od 30 do 60%
plemników. Mimo znacznego postępu w tej dziedzinie, wciąż niemożliwym jest jednak aż tak skuteczne mrożenie gamet żeńskich. Z tego
względu, o ile kliniki stosujące zapłodnienie in vitro oferują możliwość
mrożenia dojrzałych komórek jajowych, to jednak banki oocytów,
w odróżnieniu od banków nasienia, należą do rzadkości. Z tej przyczyny, źródłem pozyskiwania komórek jajowych są często dawczynie rodzinne, w mniejszym zaś zakresie wykorzystywane są komórki jajowe
od dawczyń anonimowych.
Współczesna nauka pozwala nie tylko na mrożenie gamet, lecz również na mrożenie embrionów, które nie zostały wykorzystane w procedurze in vitro ani nie zostały adoptowane, względnie przeznaczone na
cele badawcze5. Po zastosowaniu procedur mrożenia komputerowego
embrion przechowywany jest w warunkach laboratoryjnych, w ciekłym azocie. Najnowsze badania pokazują, że w takiej temperaturze
embrion nie traci swych właściwości i przechowywany może być nawet przez kilka lat6.
Pierwszej próby zamrożenia embrionów podjęli się lekarze Edwards
i Steptoe; ci sami, którzy doprowadzili do narodzin Louise Joy Brown
– pierwszego dziecka urodzonego w wyniku zastosowania in vitro7.
Nie zdołali jednak wywołać rozwoju embrionu po jego rozmrożeniu.
5
Zamrażanie niewykorzystanych embrionów praktykowane jest wszędzie tam, gdzie ustawodawca nie
poddał metody in vitro prawnej regulacji.
6
Odrębną kwestią pozostaje jednak możliwość wywołania wszystkich czynności embrionu podlegającego długotrwałemu mrożeniu.
7
Robert Edwards otrzymał w 2010 r. Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad zapłodnieniem in vitro.
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Pierwszą ciążę z rozmrożonego embrionu udało się uzyskać zespołowi Carla Wooda w 1983 r.8. W ten sposób, w marcu 1984 r. na świat
przyszła Zoe Leyland.

II
Niniejszy wywód byłby niepełny bez rozważenia kwestii możliwości dysponowania własnym materiałem genetycznym (w drodze oddania gamet) i, w konsekwencji, własnymi możliwościami
prokreacyjnymi.
Prawo do dysponowania materiałem genetycznym wyprowadza się
najczęściej z ogólnych zasad dysponowania swoim ciałem, właściwych
dla ustaw transplantologicznych. Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia norm
jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek
ludzkich znajduje zastosowanie w jednakowym stopniu do tkanek i narządów oraz do komórek rozrodczych9. Nie ma jednak jasnej koncepcji jurydycznej co do stosunku prawnego łączącego dawcę z oddanym
przez niego materiałem genetycznym. Wskazuje się, że jest to prawo
inne niż prawo własności10, należące do szerszej kategorii praw osobistych11. Dzięki takiej koncepcji dawca, w wyniku darowania gamet, nie
8
Zespół Carla Wooda uzyskał od Komitetu Etycznego funkcjonującego przy Szpitalu im. Królowej
Wiktorii w Melbourne zgodę na zamrażanie embrionów. W swojej opinii Komitet ten stwierdził, że jest to
rozwiązanie lepsze od niszczenia embrionów czy przeznaczania ich na cele badawcze.
9
Dyrektywa 2004/23/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia
norm jakości i bezpiecznego oddawania, pobierania, testowania, przetwarzania, konserwowania, przechowywania i dystrybucji tkanek i komórek ludzkich, wersja polska: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=DD:15:08:32004L0023:PL:PDF. Zaznaczyć jednak należy, że w krajach, w których procedura zapłodnienia in vitro została uregulowana ustawowo, zwykle odbywało się to w drodze ustawy autonomicznej, tj.
niezależnie od ustawodawstwa transplantologicznego.
10
Tak w raporcie Komisji Warnock, Report of the Committee of Inquiry into Human Fertilization and
Embryology z 1984 roku.
11
Tak M. Safjan, Prawo wobec ingerencji w naturę ludzkiej prokreacji, s. 20, Warszawa 1990. Porównaj również ciekawy wyrok Federalnego Sądu Najwyższego RFN z dnia 9 listopada 1993 r. (sygn. akt VI
ZR 62/93), w którym Sąd ten stwierdził, że utrata przez szpital nasienia oddanego przez mężczyznę w celach
prokreacyjnych, które chce on realizować w przyszłości, powinno być kwalifikowane jako uszkodzenie ciała.
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traci nad nimi zupełnej kontroli. Użycie materiału genetycznego dawcy odbywa się na podstawie jego zgody, która może być, aż do momentu dokonania zapłodnienia, odwołana. Teza o wywodzeniu prawa do
dysponowania własnym materiałem genetycznym z praw osobistych,
zostanie przyjęta w dalszych rozważaniach.
Z uwagi na powyższe założenie przyjąć należy, że w momencie
śmierci dawcy zgoda na wykorzystanie jego materiału genetycznego
wygasa. Z tej przyczyny, skorzystanie z materiału genetycznego dawcy po jego śmierci uznać należałoby za prawnie nieusprawiedliwione.
Okoliczność ta, w szczególności wobec braku regulacji zapłodnienia
pozaustrojowego w polskim prawie, nie wyklucza jednak sytuacji,
w której na świat przyjdzie dziecko urodzone w drodze inseminacji
post mortem. Z pola widzenia nie można tracić również tych przypadków, w których do zapłodnienia wprawdzie dochodzi jeszcze za życia dawcy materiału genetycznego, embrion implantowany jest jednak
już po jego śmierci. W praktyce, wobec braku ujednoliconych procedur i jakichkolwiek prawnych regulacji w tym zakresie, oświadczenie
męża matki o poddaniu się procedurze in vitro niejednokrotnie obejmuje jego zgodę i na zapłodnienie i na implantację embrionu do macicy żony po jego śmierci.
Zjawisko postmortalnej implantacji embrionu należy rozpatrywać
więc w dwóch aspektach: pierwszym, gdy embrion implantowany post
mortem powstał w drodze postmortalnej inseminacji, tj. do zapłodnienia użyto komórek rozrodczych dawcy, który w momencie dokonywania tego zapłodnienia już nie żył i drugi, w którym embrion implantowany został po śmierci dawcy, jednak do zapłodnienia (powstania
embrionu) doszło w czasie, gdy dawca jeszcze żył.

Przenosząc powyższe na grunt prawa polskiego sytuację taką należałoby oceniać jako szkodę na osobie: tak
L. Bosek, Status gamet ludzkich, [w:] Prawo wobec medycyny i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, M. Safjan (red.), Warszawa 2011, s. 375.
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III
Postmortalna implantacja, jak zauważa się w literaturze, dotyka
dwóch istotnych zagadnień: prawa embrionu do istnienia i przetrwania
oraz postulatu urodzenia się dziecka w pełnej rodzinie12.
Dopuszczenie możliwości postmortalnej inseminacji oraz implantacji embrionu powstałego z gamet nieżyjącego już męża matki, rodzi doniosłe konsekwencje prawne. Zagadnienie to wymaga bowiem
rozstrzygnięcia, czy dziecko urodzone w drodze takiego zabiegu jest
dzieckiem urodzonym w małżeństwie czy też dzieckiem pozamałżeńskim, a jeśli jest dzieckiem pozamałżeńskim, to czy można skutecznie
żądać ustalenia jego ojcostwa.
W zakresie postmortalnej inseminacji i postmortalnej implantacji
embrionu możemy mieć do czynienia z czterema konfiguracjami:
a) pierwszą, w której do zapłodnienia komórki jajowej doszło po
śmierci męża matki, a dziecko urodziło się po ustaniu domniemania
ojcostwa,
b) drugą, w której do zapłodnienia komórki jajowej doszło po śmierci
męża matki, a dziecko urodziło się przed ustaniem domniemania
ojcostwa13,
c) trzecią, w której do zapłodnienia komórki jajowej doszło przed
śmiercią męża matki, a dziecko urodziło się po ustaniu domniemania ojcostwa, z uwagi na późniejszą implantację embrionu,
d) w końcu czwartą, w której do zapłodnienia komórki jajowej doszło
przed śmiercią męża matki, a dziecko urodziło się przed ustaniem
domniemania ojcostwa.

12
A. Dyoniak, Status prawny dziecka pochodzącego z postmortalnej inseminacji albo postmortalnej
implantacji embrionu, [w:] Wspomagana prokreacja ludzka…, T. Smyczyński (red.), Poznań 1996, s. 39.
13
Taka sytuacja wydaje się mało prawdopodobna, nie można jednak wykluczyć, że do zapłodnienia i implantacji embrionu może dojść w krótkim czasie po śmierci męża matki.
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Najmniej kontrowersyjne wydają się sytuacje przedstawione jako
pierwsza i czwarta.
Jeżeli bowiem dziecko zostało poczęte już po śmierci męża matki
(w chwili śmierci męża matki embrion jeszcze nie istniał) i przyszło na
świat w czasie, w którym domniemanie ojcostwa nie miało już zastosowania, to jest ono dzieckiem pozamałżeńskim. W takim przypadku
zastosowania nie znajdzie ani art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ani art. 927 Kodeksu cywilnego. W konsekwencji przyjąć należy, że dziecko takie jest dzieckiem niepochodzącym z małżeństwa
i tym samym nie może ono dziedziczyć po mężu matki14.
Jeśli zaś dziecko zostało poczęte przed śmiercią męża matki i urodziło się przed ustaniem domniemania ojcostwa, to niewątpliwie jego
ojcem jest mąż matki. Co więcej, wobec regulacji objętej art. 927 Kodeksu cywilnego, dziecko to będzie również spadkobiercą męża matki,
jako jego zstępny15.
Duże kontrowersje wzbudza status prawny dziecka urodzonego
z gamet połączonych po śmierci męża matki, ale urodzonego przed
upływem 300 dni od dnia ustania małżeństwa (sytuacja opisana powyżej jako druga) oraz tego już poczętego w momencie śmierci męża
matki w sytuacji, w której implantacji embrionu dokonano po śmierci
dawcy, a dziecko w ten sposób urodzone przyszło na świat po upływie 300 dni od dnia ustania małżeństwa (sytuacja opisana powyżej
jako trzecia).
W pierwszym przypadku, wobec dziecka działa domniemanie ojcostwa, mimo że do jego poczęcia doszło po śmierci męża matki,
14
Dodatkowo zauważyć należy, że w przywoływanej sytuacji to wyłącznie matka decyduje zarówno
o samym zapłodnieniu (tj. w istocie o użyciu materiału genetycznego zmarłego męża), jak i o implantacji
embrionu w ten sposób powstałego. Zarówno więc zapłodnienie, jak i implantowanie embrionu odbywa się
de facto poza zgodą zmarłego męża matki. Nawet jeśli bowiem mąż matki wyraził zgodę na dokonanie inseminacji i implantacji embrionu po jego śmierci to zgoda ta, jak to zostanie wykazane, winna zostać uznana za
sprzeczną z zasadami współżycia społecznego. Teza ta nie jest jednak wolna od kontrowersji, trudno bowiem
wywodzić, że mąż matki oddał swoje komórki rozrodcze w innym celu niż dokonanie zapłodnienia i przyjście
na świat dziecka.
15
Należy jednak zauważyć, że w tym przypadku możemy mieć do czynienia również i z taką sytuacją,
w której samej implantacji embrionu dokonano po śmierci męża matki.
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w drugim zaś, domniemanie ojcostwa nie znajduje zastosowania, mimo
iż do poczęcia dziecka doszło jeszcze za życia męża matki.
Intuicyjnie wydaje się, że druga z opisywanych sytuacji jest, przynajmniej prima facie, „bardziej moralna” – do poczęcia dochodzi tu
bowiem za życia dawcy nasienia (męża matki), tj. przy jego zgodzie
na wykorzystanie materiału genetycznego i przyjście na świat dziecka16. Z tego względu, na razie czysto teoretycznie, za niesprawiedliwe należałoby uznać pozbawienie ojcostwa dziecka urodzonego w tej
procedurze. Pierwsza z tych sytuacji jawi się zaś jako „mniej moralna”
– do zapłodnienia dochodzi tu bowiem po śmierci męża matki, zatem
wyłącznie na podstawie decyzji kobiety poddającej się procedurze in
vitro o wykorzystaniu gamety jej męża17. W istocie więc, przyjmując,
16
Teoretycznie, trudno wyobrazić sobie aby mąż matki wyraził zgodę na użycie jego gamet wyłącznie
dla zapłodnienia in vitro samego w sobie, tj. przy założeniu nieimplantowania embrionu. Wydaje się więc,
że z samego faktu oddania materiału genetycznego i dokonania zapłodnienia można wywodzić dorozumianą
zgodę męża matki na dokonanie implantacji, tak długo, jak długo mąż matki nie sprzeciwił się implantacji.
Powyższa teza postawiona została nie bez wątpliwości. Dokonując tego rodzaju oceny nie można bowiem
tracić z pola widzenia możliwości wystąpienia sytuacji bardziej skrajnych, tj. takich, w których do implantacji
embrionu dojdzie po kilku, czy nawet, w zależności od osiągnięć medycyny w tym zakresie, kilkunastu latach,
od zapłodnienia. Jeśli zaś przyjąć, że dawca partnerski (nieanonimowy), tu: mąż matki, może nie zgodzić się
na implantację embrionu aż do momentu dokonania tej implantacji to powstaje zasadnicze pytanie o to, czy
można automatycznie przyjmować, że dziesięć lat po zapłodnieniu mąż matki podtrzymałby swą uprzednio
wyrażoną zgodę na implantację embrionu. Powyższe zastrzeżenie wprowadza istotne rozróżnienie sytuacji
dawcy partnerskiego od dawcy anonimowego. Dawca anonimowy, jak to zaznaczono powyżej, traci prawo
do decydowania o swoim materiale genetycznym w momencie dokonania zapłodnienia i tylko do tego momentu może on cofnąć zgodę na wykorzystanie jego komórek rozrodczych w procedurze in vitro. Sytuację
dawcy partnerskiego (męża matki) należy rozstrzygnąć odmiennie. Przyjąć bowiem należy, że z uwagi na
fakt, iż w przypadku skutecznej implantacji embrionu stanie się on rodzicem ze wszelkimi wynikającymi stąd
konsekwencjami, powinna mu przynależeć możliwość sprzeciwienia się procedurze in vitro także na etapie
przedimplantacyjnym (tj. już po zapłodnieniu, a przed implantacją embrionu do macicy żony). Mąż matki
może z różnych względów zrezygnować z chęci posiadania potomstwa – gdyby mimo jego sprzeciwu dokonano implantacji embrionu jest wysoce prawdopodobne, że działałoby względem niego domniemanie ojcostwa,
pomimo iż nie miał on intencji stania się rodzicem. Z tych względów należałoby przyjąć, że dawca partnerski
może sprzeciwić się nie tylko użyciu jego materiału genetycznego do zapłodnienia (tak jak dawca anonimowy), lecz także samej implantacji embrionu. Jedynie ubocznie zwrócić należy uwagę na ciekawą sytuację, jaka
ma miejsce wtedy, gdy sprzeciw męża matki wyrażany jest przy jednoznacznej zgodzie jego małżonki na implantację. Powyższy konflikt wymaga rozstrzygnięcia czy pierwszeństwo przyznać należy prawu do prokreacji
(prawu żony żądającej implantacji embrionu), czy prawu do uniknięcia prokreacji (prawu męża wyrażającego
sprzeciw co do implantacji embrionu). Zagadnienie to przekracza ramy niniejszego opracowania, stąd zasygnalizować należy jedynie, że w orzecznictwie prymat przyznaje się raczej prawu do uniknięcia prokreacji
(por. ciekawe orzeczenia sądów amerykańskich w sprawie Davis przeciwko Davis, Kass przeciwko Kass oraz
David J. Litowitz przeciwko Becky J. Litowitz [w:] M. Nesterowicz, Prawo do dysponowania embrionami
w prawie porównawczym, Prawo i Medycyna 2006, nr 4, s. 80).
17
Założeniu temu można przeciwstawić twierdzenie, w świetle którego mąż matki przez samo oddanie nasienia godzi się na jego wykorzystanie i tym samym na przyjście na świat dziecka. Z samego faktu
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że w momencie śmierci męża matki jego zgoda na użycie materiału
genetycznego wygasła, do zapłodnienia dochodzi tu przy braku jego
zgody. Bez względu jednak na fakt, że do zapłodnienia doszło w drodze jednostronnej decyzji kobiety już po śmierci jej męża, dziecko
będzie dzieckiem urodzonym w małżeństwie18. Co ciekawe, mimo że
dziecko to będzie dzieckiem małżeńskim, to przynajmniej teoretycznie, nie będzie miała do niego zastosowania regulacja objęta art. 927
Kodeksu cywilnego – w momencie otwarcia spadku dziecko nie było
bowiem jeszcze poczęte. Inaczej rzecz się ma w sytuacji dziecka poczętego przed śmiercią męża matki, które jednak przyszło na świat po
jego śmierci. Zauważmy, że dziecko takie powinno, na zasadzie opisanej w art. 927 Kodeksu cywilnego, dziedziczyć po swoim ojcu, skoro
było już poczęte w momencie otwarcia spadku. Z drugiej jednak strony
nie jest ono objęte domniemaniem ojcostwa, co rodzi pytanie o to, po
jakim ojcu dziecko ma dziedziczyć.
Jak więc rozwiązać te dylematy?
Wydaje się, że należy dopuścić możliwość dziedziczenia przez
dziecko, w stosunku do którego działa domniemanie ojcostwa. Literalna interpretacja art. 927 Kodeksu cywilnego wprawdzie wyklucza dziedziczenie przez takie dziecko po zmarłym mężu matki, skoro
w momencie otwarcia spadku dziecko nie było jeszcze poczęte. Słusznie zauważa jednak A. Dyoniak19, że przywoływany wyżej art. 927 nie
może być interpretowany w oderwaniu od przepisów o pochodzeniu
oddania przez męża matki jego komórek rozrodczych można by więc wywodzić, że godził się on i obejmował swoją wolą przyjście na świat dziecka. Takie przypadki są z pewnością najczęstsze. Jeżeli jednak,
jak sygnalizowano powyżej, w praktyce pojawiają się sytuacje, w których mąż matki odmawia zgody na
implantację embrionu już po dokonaniu zapłodnienia, to a fortiori przyjąć należy, że taka odmowa dotyczyć
może samego zapłodnienia.
18
Wymiar praktyczny zagadnienia pozostaje kwestią odrębną. Teoretycznie bowiem wykorzystanie przez
klinikę materiału genetycznego męża kobiety poddającej się procedurze in vitro już po jego śmierci, wyłącznie
na podstawie jej jednostronnej decyzji winno być uznane za niedopuszczalne. Materiał genetyczny bowiem,
z uwagi na fakt, że nie może być uznany za rzecz w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie wchodzi do spadku
i tym samym nie może być odziedziczony przez żonę zmarłego mężczyzny. Z tego punktu widzenia, takie
działanie kliniki należałoby uznać za prawnie nieusprawiedliwione, nie oznacza to jednak, że w praktyce ono
nie występuje.
19
A. Dyoniak, Status prawny dziecka…, s. 41, tak również M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 307.
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dziecka. Rozstrzygający winien być więc w tym zakresie art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, którego zastosowanie prowadzi do
konstatacji, że dziecko urodzone w okresie trwania małżeństwa lub
w ciągu 300 dni od dnia jego ustania lub unieważnienia jest dzieckiem męża matki i, w konsekwencji, po nim dziedziczy. W tym sensie
stwierdzenie, że art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego znajduje zastosowanie, przesądzałoby o możliwości stosowania względem
dziecka poczętego po śmierci męża matki, ale objętego domniemaniem ojcostwa, art. 927 Kodeksu cywilnego. Wnioskowanie to wydaje
się być słuszne – gdyby przyjąć bowiem, że dziecko wprawdzie jest
dzieckiem męża matki, ale nie może być jego spadkobiercą, doszłoby
do istotnego wyłomu w zakresie zasad dziedziczenia, w świetle których powołana do spadku jest w pierwszej kolejności najbliższa rodzina zmarłego. Trudno byłoby znaleźć wówczas racjonalne uzasadnienie
dla przypadku, w którym po spadkodawcy, będącym ojcem20 trojga
dzieci, dziedziczyłoby tylko dwoje z nich.
Status prawny dziecka nieobjętego domniemaniem ojcostwa, które w momencie śmierci męża matki było już poczęte, jawi się jako
jeszcze bardziej skomplikowany. W tym przypadku należy rozstrzygnąć, czy dziecko w ten sposób urodzone jest dzieckiem urodzonym
w małżeństwie czy też dzieckiem pozamałżeńskim, a jeśli jest dzieckiem pozamałżeńskim, to czy można żądać ustalenia jego ojcostwa.
W tej materii, w doktrynie niemieckiej prezentowany jest pogląd,
w świetle którego, choć dziecko urodzone w drodze postmortalnej
implantacji jest dzieckiem pozamałżeńskim, to należy dopuścić
możliwość ustalenia jego ojcostwa (skoro zmarły wyraził zgodę na
implantację), przy jednoczesnym wykluczeniu możliwości dziedziczenia przez nie po ojcu.
W świetle prawa polskiego za niewątpliwe uznać należy, że dziecko urodzone poza zakresem obowiązywania domniemania ojcostwa
jest dzieckiem pozamałżeńskim i tym samym nie może dziedziczyć po
20

Mowa oczywiście o więzi o charakterze prawnym, nie społecznym czy psychologicznym.
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mężu matki. Wobec niemożliwości zastosowania art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stwierdzić należy, że wyłączona jest również
możliwość zastosowania art. 927 Kodeksu cywilnego. O ile bowiem
przyjście na świat dziecka objętego domniemaniem ojcostwa, o którym mowa w art. 62 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, determinuje
stosowanie art. 927 Kodeksu cywilnego, o tyle możliwość zastosowania art. 927 Kodeksu cywilnego nie oznacza per se objęcia dziecka domniemaniem ojcostwa. Zauważmy bowiem, że przepis art. 927 Kodeksu cywilnego jest wtórny do ustalenia kręgu spadkodawców poczętego
dziecka. Wprawdzie dziecko było poczęte już w chwili śmierci męża
matki, jednak w związku z brakiem możliwości stosowania domniemania ojcostwa powstaje pytanie o to, po jakim ojcu dziecko to mogłoby dziedziczyć, skoro w istocie nie ma ono ojca. Sytuacja ta nie różni
się więc od tej, w której dziecko poczęte w momencie śmierci sąsiadki
miałoby dziedziczyć właśnie po niej. Jak długo więc nie zostanie wykazane, że dziecko to łączy z ową sąsiadką więź uzasadniająca powołanie
go do dziedziczenia po niej, tak długo dziecko powołane do spadku nie
będzie. Innymi słowy, jak długo nie zostanie wykazane, że mąż matki
jest ojcem dziecka, tak długo fakt jego poczęcia przed śmiercią męża
matki nie może oznaczać, iż dziecko to po nim dziedziczy21.
Co ciekawe, powyższe rozważania wskazują, że to w sytuacji, która
określona została powyżej jako „mniej moralna”, dziecko byłoby uważane za dziecko urodzone w małżeństwie i dziedziczyłoby po swoim
zmarłym ojcu, podczas gdy w przypadku określonym jako „bardziej
moralny”, dziecko byłoby dzieckiem pozamałżeńskim i tym samym
nie byłoby powołane do spadku po zmarłym mężu matki.
Rozstrzygnięcia wymaga więc, czy w przypadku urodzenia dziecka w drodze postmortalnej implantacji embrionu in vitro poza zakresem obowiązywania domniemania ojcostwa można żądać sądowego
ustalenia ojcostwa. Dylemat powyższy należałoby odnieść nie tylko
do tej sytuacji, w której dziecko zostało poczęte za życia męża matki
21
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a urodziło się poza domniemaniem ojcostwa, lecz także do tej, w której
dziecko poczęło się po śmierci męża matki i przyszło na świat poza
domniemaniem ojcostwa. W tym pierwszym przypadku zgoda męża
matki na dokonanie zapłodnienia była skuteczna (w momencie zapłodnienia pozostawał on przy życiu), w drugiej zaś, w momencie dokonywania zapłodnienia zgoda ta już nie istniała, wygasła ona bowiem
w momencie śmierci męża matki.
M. Nesterowicz takie ustalenie dopuszcza. Podnosi on, że dawca
jest przecież genetycznym ojcem dziecka, a brak przepisu prawnego,
który by takie ojcostwo wykluczał22. M. Safjan jednocześnie słusznie
zauważa, że sytuację tę odróżnić należy od poszukiwania ojcostwa
dawcy anonimowego, skoro implantacji postmortalnej towarzyszy
wola stron23.
W tym zakresie nasuwa się jednak istotna wątpliwość. Czy należy
odróżnić sytuację, w której do zapłodnienia doszło za życia męża matki, tj. za wyraźną jego zgodą, od tej, w której dziecko zostało sztucznie
poczęte po śmierci męża matki, tj. gdy jego zgoda na użycie materiału
genetycznego już wygasła?
Wydaje się, że nie ma podstaw, by sytuacje te oceniać odmiennie.
Skutki obu zdarzeń są bowiem tożsame. Można wprawdzie twierdzić,
że w pierwszym przypadku do zapłodnienia doszło za zgodą męża matki, w drugim zaś zgody tej brak. Zauważmy jednak, że różnica ta ma
w istocie charakter pozorny, w obu bowiem przypadkach nie istnieje
zgoda męża matki na samą implantację embrionu.
De lege lata należałoby przyjąć, że w obu tych przypadkach możliwe jest skuteczne żądanie ustalenia ojcostwa. Powyższą tezę może
wspierać argument, że prima facie, z samego faktu oddania nasienia
można wywodzić wolę męża matki co do przyjścia na świat dziecka24,
M. Nesterowicz, Problemy prawne inseminacji post mortem, Prawo i Medycyna 2002, nr 4, s. 34.
M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 308.
24
W literaturze podnoszony jest argument, celowo nieakcentowany w niniejszym opracowaniu, w świetle którego sądowe ustalenie ojcostwa winno być w tych przypadkach możliwe także i z tego względu, że
22

23
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nie może być to jednak argument podstawowy. Nawet gdyby stwierdzić
bowiem, że zgoda ta została odwołana przed dokonaniem zapłodnienia i implantacją embrionu, ocena relacji filiacyjnych dziecka powinna
wyglądać podobnie – czym innym jest bowiem nieuprawnione wykorzystanie cudzego materiału genetycznego post mortem, czym
innym zaś ocena skutków tego prawnie niedopuszczalnego działania25. Z pola widzenia nie można tracić w tym przypadku dobra dziecka i jego prawa do prawidłowo ustalonej filiacji26.
Wyjaśnienie powyższych dylematów nie czyni jednak problemu
w pełni rozwiązanym. Sądowego ustalenia ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego poczętego po śmierci męża matki, które w świetle powyższych rozważań należy dopuścić, odmawia art. 85 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, który podstawę domniemania ojcostwa wiąże z faktem cielesnego obcowania. Wydaje się jednak, że dosłowne brzmienie przywoływanego wyżej artykułu nie wyklucza, na gruncie legis
latae, możliwości sądowego ustalenia ojcostwa, skoro uzasadnieniem
dla stosowania prokreacji pozaustrojowej jest właśnie fakt, iż w drodze obcowania do zapłodnienia dojść nie może. Nie można jednak wykluczyć, jak podnosi Z. Radwański, zastosowania w tym przypadku
konstrukcji z art. 5 Kodeksu cywilnego, tj. nadużycia prawa podmiotowego27. Do tego twierdzenia należy odnieść się jednak z pewną rezerwą, skoro zastosowanie art. 5 w sprawach o prawa stanu uzasadniano,
w ramach prokreacji naturalnej mężczyzna traci możliwość decydowania o przyjściu na świat dziecka już po
samym akcie obcowania płciowego. Gdyby jednak argument ten uznać za trafny także w przypadku prokreacji
pozaustrojowej, wykluczyć należałoby możliwość sprzeciwienia się przez męża matki dokonaniu zapłodnienia,
co, uwzględniając specyfikę tej metody prokreacji medycznie wspomaganej, która w przypadku dawców partnerskich zakłada ich równy status z kobietą poddającą się zabiegowi, uznać należałoby za nieuzasadnione.
25
Teza ta nie uchybia więc prezentowanemu tu twierdzeniu, w świetle którego zgoda na użycie materiału
genetycznego męża matki wygasa w momencie jego śmierci.
26
Por. w szczególności wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 lipca 2007 r., sygn. akt SK 61/06,
OTK ZU 2007, nr 7, poz. 77, w którym Trybunał, orzekając o niekonstytucyjności art. 76 Kodeksu rodzinnego
i opiekuńczego, uniemożliwiającego uznanie dziecka po jego śmierci, zważył, że z norm konstytucyjnych wynika prawo do prawidłowo ustalonej filiacji, która powinna być kształtowana zgodnie z istniejącymi więzami
biologicznymi. Dokonując przeglądu własnego orzecznictwa w tym zakresie, Trybunał przypomniał, że jednym
z elementów konstytuujących pojęcie dobra dziecka jest prawidłowe ukształtowanie jego więzi filiacyjnych.
27
Z. Radwański, Stanowisko prawne dziecka poczętego w następstwie sztucznego unasiennia matki, [w:]
Studia Iuridica Silesiana. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 1979, s. 184.
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jak dotąd, dobrem dziecka – jego zastosowanie w niniejszej sprawie
prowadziłoby zaś do ustalenia stanu cywilnego niezgodnie z rzeczywistością, co pozbawiałoby dziecko osoby, na której ciążyłby względem
niego obowiązek alimentacyjny28.

IV
De lege ferenda należy opowiedzieć się za zakazem stosowania zapłodnienia in vitro oraz transferu embrionu post mortem. Jak wskazano bowiem wyżej, nie sposób traktować materiału genetycznego jako
rzeczy, stąd przyjąć należy, że nie wchodzi on do spadku po osobie
zmarłego dawcy. Co więcej, wykluczyć należy możliwość traktowania dyspozycji dawcy co do wykorzystania materiału genetycznego po
jego śmierci jako polecenia spadkowego, o którym mowa w art. 982
Kodeksu cywilnego, kierowanego do żony29. Nie sposób bowiem
twierdzić, że polecenie może rodzić obowiązek prawny określonego
działania lub zaniechania, które jest sprzeczne z ustawą lub z zasadami współżycia społecznego. Nie można jednak wykluczyć możliwości powoływania się przez żonę zmarłego męża na jej dobra osobiste,
tj. pamięć po zmarłym czy też na obowiązek poszanowania podjętych
wspólnie decyzji prokreacyjnych30. Wydaje się jednak, że nawet gdyby
przyjąć, iż w takiej sytuacji zgoda wyrażona przez męża matki na wykorzystanie materiału genetycznego post mortem nie wygasa w chwili
jego śmierci, to, jak twierdzi M. Nesterowicz31, winna być ona uznana za nieważną ex tunc, a to z uwagi na swą sprzeczność z zasadami
współżycia społecznego.
28
W tym zakresie ciekawy przykład przynosi sytuacja, w której do zapłodnienia i implantacji embrionu
doszło po śmierci męża matki mimo jego wyraźnego i jednoznacznego sprzeciwu co do podejmowania tych
czynności post mortem. Rozważyć należałoby, czy gdyby w takiej sytuacji sąd oddalił pozew o ustalenie ojcostwa, dziecko mogłoby domagać się od matki odszkodowania z tytułu pozbawienia go osoby zobowiązanej
do świadczeń alimentacyjnych.
29
Chodzi o życzenie męża matki, by po jego śmierci poddała się procedurze zapłodnienia in vitro przy
wykorzystaniu jego komórek rozrodczych.
30
M. Safjan, Prawo wobec ingerencji…, s. 304.
31
M. Nesterowicz, Problemy prawne…, s. 34.
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Powyższe zapatrywania wskazują, że zastosowanie zapłodnienia
in vitro, czy to na etapie wykorzystania gamet czy implantacji embrionu po śmierci dawcy materiału genetycznego, powinno być uznane
za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Doprowadza ono
bowiem do sytuacji, w której dziecko nie tylko rodzi się w niepełnej
rodzinie, lecz również zostaje pozbawione prawa do dziedziczenia po
ojcu (nie dotyczy to sytuacji, w której dziecko urodziło się w czasie
obowiązywania domniemania ojcostwa). Gdyby jednak, wobec braku
stosownej regulacji ustawowej, doszło do zapłodnienia postmortalnego
lub postmoralnej implantacji embrionu, należy uznać za dopuszczalne
i aksjologicznie uzasadnione ustalenie ojcostwa takiego dziecka.
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Znieczulenia przy porodzie w świetle świadczeń
gwarantowanych

Wstęp
Prawo kobiety do uzyskania świadczenia gwarantowanego w postaci znieczulenia podawanego pacjentce w trakcie porodu niekoniecznie,
mimo rozwoju medycyny, pozwala na skorzystanie z dobrodziejstwa
tego świadczenia.
W naszym kraju istota tego problemu tkwi już nie tylko w kwestii
ideologicznej, ale przeważnie finansowej. Niestety, niekiedy odzywają
się jeszcze głosy, iż poród jest częścią życia kobiety, że poród to rzecz
naturalna, że poród musi boleć. Wynika to przeważnie z własnych,
osobistych przekonań lekarzy, uważających, że polityka naturalna rodzenia i brak ingerencji dodatkowych środków jest zdrowsze i bezpieczniejsze dla zdrowia przyszłego dziecka. Owe dodatkowe środki
pod postacią podawanego podczas porodu znieczulenia powinny być,
zdaniem lekarzy, stosowane w wyjątkowych przypadkach. Wyrazem
powyższych twierdzeń niech będą słowa prof. dr hab. Ewy Mayzner-Zawadzkiej z Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
„Zniesienie bólu porodowego i zapewnienie rodzącej kobiecie bezbolesnego porodu jest ciągle problemem kontrowersyjnym, budzącym
moim zdaniem nieuzasadnione emocje u zainteresowanych tym tematem stron… Nie potrafię ocenić faktycznej sytuacji w Polsce w dziedzinie anestezji położniczej na tle zaawansowania europejskiego.
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Obawiam się jednak, że nie jest ona zadowalająca, szczególnie w odniesieniu do bólu porodowego i pooperacyjnego. Za główną przyczynę
takiego stanu rzeczy uważam konserwatyzm lekarzy położników, brak
doświadczenia i przygotowania ze strony anestezjologów oraz braki
w edukacji społeczeństwa”1.
Abstrahując od dość ostrego i krytycznego stanowiska prof. Ewy
Mayzner-Zawadzkiej należy jednak stwierdzić, iż stanowisko lekarzy
może aktualnie zmierzać w odmiennym kierunku. Obecnie większość
lekarzy jednoznacznie uważa, że możliwość jaką daje współczesna
medycyna, a która w odniesieniu do tematu pracy polega na skorzystaniu ze znieczulenia w trakcie porodu, powinna być wykorzystywana
w jak najszerszej skali. Gdzieniegdzie słychać także stanowiska lekarskie według których przeprowadzenie porodu bez możliwości zastosowania znieczulenia nie powinno się odbywać.
Znieczulenie jako procedura medyczna związana ściśle z udzieleniem świadczenia gwarantowanego jakim jest poród powinno być bezpłatne, a jeśli takim nie jest, to nie powinno się uniemożliwiać samodzielnego pokrycia jego kosztów. W niektórych szpitalach pobierane
są opłaty w związku z udzieleniem takiego świadczenia. W wyniku
braku jednoznacznego stanowiska Narodowego Funduszu Zdrowia,
Ministra Zdrowia oraz niejasnych procedur udzielania tego świadczenia, lekarze skutecznie wykorzystują lukę prawną celem pobierania
dodatkowych opłat.
Na marginesie wypada jedynie zauważyć, że cała zachodnia Europa
„znieczula porody”, a niektóre kraje wykorzystują tą możliwość nawet
w 70% wszystkich porodów.
Nie widać zatem powodów, dla których w XXI wieku porody nie
mogłyby się odbywać z zastosowaniem miejscowego znieczulenia.
Obecnie istnieje w medycynie wiele metod, których celem
jest uśmierzanie bólu porodowego. W ogólnym zarysie wskazane
1
E. Mayzner-Zawadzka, Polskie komentarze: ból, Wektory Ginekologii, Wyd. położniczo-ginekologiczne 04.
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metody możemy podzielić na dwie główne grupy, a mianowicie
metody niefarmakologiczne oraz farmakologiczne. Jednak nie wnikając w szczegółową analizę wszystkich spośród nich, na potrzeby niniejszej pracy postaram się przybliżyć problematykę metody
farmakologicznej w postaci znieczulenia zewnątrzoponowego, jako
najskuteczniejszej, najbezpieczniejszej oraz najczęściej stosowanej
formy znieczulania porodu.
Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na wstrzyknięciu do przestrzeni zewnątrzoponowej rdzenia kręgowego środka znieczulającego. Polega to dokładnie na wprowadzeniu cewnika do przestrzeni
zewnątrzoponowej, przez który podawany jest środek. Jest to metoda powszechnie uznawana za najskuteczniejszą, najłagodniejszą dla
zdrowia matki i płodu oraz zapewniającą bezbolesność i dobre samopoczucie2. Komplikacje związane z zastosowanym znieczuleniem są
nader rzadkie i nie rodzą poważnych komplikacji dla zdrowia matki
czy dziecka3. W literaturze owe znieczulenie zasłużyło sobie nawet
na miano „złotego standardu” w walce z bólem4. Niektórzy jednak
podnoszą głosy, iż znieczulenie może nie tylko przynosić korzyści,
ale z drugiej strony wiele negatywnych konsekwencji. Są to na szczęście głosy nieliczne, a faktyczne negatywne skutki znieczulenia są
tylko reliktem historii5.
Wobec korzyści jakie niesie za sobą ten rodzaj metody, powinien
on być wykorzystywany w jak najszerszym zakresie. Jego dostępność
nie powinna być ograniczona jakimikolwiek barierami. Rolą państwa
powinny być podejmowane kroki, których celem będzie korzystanie
z owoców i osiągnięć biologii i medycyny, by każda kobieta bez obaw
i bez niejasnych procedur oraz różnicowania obywateli, mogła z takiego świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego, skorzystać.
2
W.S. Gumułka (red.), Encyklopedia Zdrowia, Wyd. PWN, Tom II, s. 1409–1410 także G. Ostheimer
(red.), Anestezjologia w położnictwie, Wyd. PZWL, Warszawa 1994, s. 265.
3
E. Kołodziej-Józefowicz, L. Rudnicka, B. Rygiel-Żbikowska, H. Starosławska, Encyklopedia Zdrowia
Kobiety, Wyd. Prószyński i Ska, Warszawa 2000, s. 564.
4
Fundacja rodzić po ludzku, O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia, Warszawa 2010, s. 40.
5
Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski, dla portalu www.abcciaza.pl.
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Uregulowanie znieczulenia w prawie polskim
Aktualnie obwiązującym aktem dotyczącym świadczeń gwarantowanych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r.
(Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2009 r.), wydane na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. nr 8, 164, 1027), które
mówi, że Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzeń, wykazy świadczeń gwarantowanych.
Natomiast pojęcie świadczeń gwarantowanych zostało wyjaśnione
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Art. 5 pkt 35 w/w ustawy
określa świadczenia gwarantowane jako „świadczenie opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie”6.
Wskazane rozporządzenie Ministra Zdrowia określa pakiet świadczeń gwarantowanych, tzn. finansowanych ze środków publicznych, za
które pacjent nie powinien ponosić jakichkolwiek kosztów. W związku
z tym pobieranie opłat od pacjentów za udzielenie świadczeń opieki
zdrowotnej, które są objęte umową z Narodowym Funduszem Zdrowia
i przez Fundusz są finansowane, podlega sankcji karnej. Jest to naruszenie art. 193 pkt. 4 i 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z tym art. ten kto:
„– pobiera nienależne opłaty od ubezpieczonych za świadczenia objęte
umową z Funduszem o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
– uniemożliwia lub ogranicza w poważnym stopniu dostęp świadczeniobiorców do świadczeń opieki zdrowotnej”,
podlega karze grzywny.
Przed wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej z dnia
15 kwietnia 2011 r., mógł budzić pewne wątpliwości zapis art. 6 ustawy
6
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o zakładach opieki zdrowotnej, zgodnie z którym „zakład opieki zdrowotnej udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie, za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie, w przepisach odrębnych lub umowie cywilnoprawnej”. Jednakże w wyniku
dokonanej wykładni danego przepisu stwierdzono, iż wskazany przepis wskazuje jedynie kto pokrywa koszty za pacjenta. Nie może jednak
stanowić dodatkowego źródła dochodu. Pacjent ma prawo do uzyskania
świadczeń zdrowotnych bez konieczności pokrywania ich kosztów7.
Taka koncepcja została powielona w ustawie o działalności leczniczej,
która wraz z wejściem jej w życie spowodowała utratę mocy przez
ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. Przytoczona koncepcja wyraża
się w art. 44 nowej ustawy, który mówi, że „podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze
środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością”8.
Co więcej, zasada niepobierania opłat za świadczenia gwarantowane była wyrażona w art. 38 ust 5. ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który stanowił, że „osoby uprawnione do świadczeń zdrowotnych
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej nie mogą być obciążane
opłatami za ich udzielanie, nawet gdy świadczeń zdrowotnych udziela
publiczny zakład opieki zdrowotnej niebędący właściwym ze względu
na obszar lub rejon swojego działania”9.
Można by przyjąć, iż w świetle tego art. możliwe było jedynie ustalanie przez kierownika zakładu jedynie świadczeń wobec osób nieuprawnionych. Natomiast obciążanie pacjenta takim kosztem było
sprzeczne nie tylko z prawem, ale także kodeksem etyki lekarskiej.
Potwierdza to także stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego
wyrażone w wyroku z dnia 1 lutego 2006 r., że „przepisy art. 6 i art. 38
ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. nr 91, poz. 408 ze zm.) nie dają podstaw prawnych do pobierania
7
8
9

M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, Warszawa 2006, s. 49.
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.
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w drodze umów cywilnych opłat od osób ubezpieczonych za świadczenia finansowane ze środków publicznych”10. Natomiast w nowej regulacji, mianowicie art. 45 ustawy o działalności leczniczej, znajdujemy
jedynie wskazanie, że kierownik placówki ma prawo pobierać opłaty
za świadczenia zdrowotne wobec osób nieubezpieczonych.
Niestety, jak pokazuje nasza rzeczywistość, można kolokwialnie
stwierdzić, iż przepisy mówią swoje, a lekarze postępują inaczej. Podstawą tego, jak to zostało wyrażone wcześniej, jest brak doprecyzowania przepisów odnoszących się i jasno wyjaśniających kwestię, czy
zastosowanie znieczulenia podczas porodu jest świadczeniem gwarantowanym, za które szpitale nie mają prawa pobierać opłat.
Próbę wyjaśnienia tego problemu podjęła także w pewnym stopniu Naczelna Rada Lekarska. W jej stanowisku wyrażonym w dniu
14 stycznia 2011 r. „w sprawie znoszenia/uśmierzania bólu porodowego” czytamy, „że zgodnie z dzisiejszą wiedzą i praktyką stosowaną
w wielu krajach należy uznać, że każda rodząca ma prawo do działań
mających na celu znoszenie/uśmierzanie bólu porodowego (w tym do
procedury znieczulenia zewnątrzoponowego) w każdym przypadku,
jeżeli tylko nie występują konkretne przeciwskazania medyczne do
ich zastosowania”11.
W tej samej opinii Naczelna Rada Lekarska stwierdza powinność
Narodowego Funduszu Zdrowia do podniesienia stawek dla szpitali
w taki sposób, aby każda rodząca mogła swobodnie ze znieczulenia
skorzystać. Ma to związek z tym, iż zastosowanie owego znieczulenia skutkuje obecnością anestezjologa do końca porodu, który musi
czuwać nad jego przebiegiem i skutkami zastosowanego znieczulenia.
W przypadku naruszenia takiego obowiązku w postaci niekontrolowania pacjentki lub przekazania kompetencji w zakresie stosowania
znieczulenia położnej, mogłoby to rodzić odpowiedzialność szpitala za
błąd operacyjny12. Taki obowiązek anestezjologa w postaci obecności
10
11
12
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przy całym porodzie to dodatkowe koszty, które to nie każdy szpital
jest w stanie ponieść.
Naczelna Rada Lekarska stwierdza, iż do czasu możliwości powszechnego stosowania znieczulenia, szpitale mają umożliwić pacjentkom finansowanie tej procedury z własnych środków. Powoduje
to zapętlenie problemu publicznego korzystania ze znieczulenia i kolejnych prób pobierania opłat przez szpitale. Prof. Romuald Dębski, szef
Kliniki Ginekologii i Położnictwa Szpitala Bielańskiego w Warszawie,
w swoim stanowisku wyrażonym dla Gazety Wyborczej stwierdza, iż
błąd Narodowego Funduszu Zdrowia polega na błędnym wycenieniu
porodu i świadczeń z nim związanych. Suma przekazywana przez NFZ
nie pokrywa ewentualnego świadczenia polegającego na zastosowanym znieczuleniu13. Konsekwencją tego są wnoszone przez rodzące
opłaty za możliwość skorzystania z takiego świadczenia oraz zacieranie rąk przez szpitale, które skrzętnie ukrywają ten proceder przed
obawą o ewentualną kontrolę.
W dniu 21 kwietnia 2010 r. został opublikowany raport przeprowadzony przez Najwyższą Izbę Kontroli dotyczący opieki nad matką
i noworodkiem w oddziałach położniczych i neonatologicznych14. Raport przeprowadzono w okresie od 22 maja do 30 października 2009 r.
Kontrolą zostały objęte 43 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielające świadczeń w zakresie położnictwa i neonatologii.
Jednym z punktów objętych kontrolą była ocena organizacji udzielanych świadczeń. W efekcie przeprowadzonych działań Najwyższa
Izba Kontroli negatywnie odniosła się do bezpodstawnego pobierania
opłat od ubezpieczonych pacjentek w związku z zastosowanym znieczuleniem. Jak wynika z raportu, w 8 szpitalach były pobierane opłaty
za dokonanie znieczulenia przy porodzie od ubezpieczonych pacjentek, co narusza zasadę równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wynikającą z art. 65 stawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym artykułem
13
14

Prof. R. Dębski, [w:] J. Watoła, Lekarze: Poród z bezpłatnym znieczuleniem, Gazeta Wyborcza.
Raport NIK, nr ewid.: 05/2010/P/09/166/LPO.
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ubezpieczenie zdrowotne oparte jest na zasadzie zapewnienia ubezpieczonemu równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej. Wobec
tego pobieranie świadczeń związanych z porodem byłoby w świetle
tego przepisu nielegalne. Możliwość pobrania takowej opłaty byłaby
w przypadku obecności osoby towarzyszącej podczas porodu, bądź dodatkowej opieki ze strony personelu medycznego. Wynika to wprost
z art. 35 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, który stanowi, że koszty takiej opieki pokrywa
pacjent, a ich wysokość ustala kierownik danej jednostki.
Jak wynika z raportu, stawki za znieczulenie przy porodzie w zależności od danego szpitala ulegały znacznym wahaniom. Według raportu
stawki były następujące: W Wejherowie i Siemianowicach Śląskich
(600–660 zł), w Suwałkach (520 zł), w Radomiu (300 zł), w Instytucie
Matki i Dziecka w Warszawie (600 zł).
Przedstawiony raport jednoznacznie odkrył faktyczne procedury
pobierania „nielegalnych”, zdaniem Ministerstwa Zdrowia, opłat.
Co więcej, w grudniu ubiegłego roku Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym stwierdziło, że „znieczulenie porodu jest
finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia – zgodnie ze wskazaniami medycznymi”15. W rezultacie część szpitali powstrzymało się od wykonywania znieczuleń przy porodzie wychodząc z założenia, że skoro znieczulenia nie są refundowane, to nie
będą ich przeprowadzać.
Niestety, jak pokazuje nasza rzeczywistość, zawsze można znaleźć
inną drogę. W jednym z artykułów zaprezentowanych w dzienniku
„Życie Warszawy” z dnia 24 sierpnia 2011 r. ujawnia się dalsze oficjalne lub potajemne pobieranie opłat w tym procederze16. Są to opłaty
określone kwotowo lub tzw. cegiełki lub darowizny na określone fundacje, które kamuflują rzeczywistą opłatę. Co więcej, z opinii jednego
ze szpitali wynika, że znieczulenia przy porodzie nie ma w koszyku świadczeń gwarantowanych, w związku z czym pobieranie opłaty
15
16
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P. Olechno, Komunikat MZ „Znieczulenie porodu jest finansowane przez NFZ” z dnia 29.12.2010 r.
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jest legalne. Takie stanowisko zostało podważone przez Ministerstwo
Zdrowia uznające, iż znieczulenie przy porodzie znajduje się w owym
koszyku, jednakże musi on wynikać z powodów medycznych, które
lekarz odnotowuje w dokumentacji medycznej.
Problem tkwi także w braku wpisania bezsprzecznego i jasnego
sformułowania znieczulenia przy porodzie w koszyku świadczeń
gwarantowanych. Nie wyjaśnia także tej wątpliwości niedawno wprowadzone w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. „w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki
okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej
ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”
(Dz. U. z dnia 7 października 2010 r.)17. Przedmiotowe rozporządzenie nie definiuje także dokładnej możliwości zastosowania znieczulenia przy porodzie. Wręcz przeciwnie, w postanowieniach ogólnych
załącznika d rozporządzenia w punkcie 3 stwierdza się, iż „ingerencja w naturalny proces porodu wiąże się z uzasadnionym medycznie
wskazaniem. Uzasadniona konieczność ingerencji w naturalny proces ciąży lub porodu, w szczególności leczenie cukrzycy ciężarnych,
znieczulenie farmakologiczne, poród zabiegowy, oznacza, że ciąża
lub poród wymaga zastosowania szczególnych procedur wykraczających poza niniejsze standardy”.
Z przytoczonego powyżej punktu jasno wynika, iż decyzja o możliwości zastosowania znieczulenia przy porodzie leży w gestii lekarza
prowadzącego poród. Uwidacznia się to w stwierdzeniu, że możliwość
ingerencji w poród naturalny musi mieć za podstawę uzasadnione medycznie wskazanie. Pojawiają się jednak pytania, co rozumieć pod tak
niedookreślonym, niejasnym i ogólnym pojęciem? Czy wobec tego jest
możliwość rozdzielenia porodu standardowego od niestandardowego?
Czy ze znieczulenia mogą skorzystać tylko te kobiety, u których poród
przebiega w sposób niewłaściwy i kryteria medyczne zmuszają wobec
tego do zastosowania znieczulenia?
17

Rozporządzenie MZ z dnia 23.09.2010 r. w sprawie standardów… (Dz. U. nr 10, 187, 1259).
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Wątpliwości wynikające z tych pytań skutkowały niekiedy swobodnymi decyzjami lekarzy w sferze stosowania bądź niestosowania
owego znieczulenia. Lekarz był władny decydować o tym, czy znieczulenie w danej sytuacji się pacjentce należy i czy będzie ono refundowane z Narodowego Funduszu Zdrowia. Konsekwencją tego było
to, iż w braku wytycznych w jakich przypadkach znieczulenie się należy, a w jakich nie, ostatecznie prowadziło to do sytuacji niezgodnych
z prawem w postaci pobierania wynagrodzenia od pacjentek, którym
według lekarza znieczulenie nie powinno przysługiwać.
Przywołuje się tutaj art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który mówi, że „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy
medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz
z należytą starannością”18.
Z przepisu tego czytamy, iż w gestii lekarza leży decyzja o wyborze metody leczenia opierającej się na wiedzy lekarskiej i jego doświadczeniu. W świetle niniejszej pracy kluczowe znaczenie będzie
miało sformułowanie odnoszące się do dostępności danej metody czy
środka użyte w wyż. wym. artykule. Eleonora Zielińska w swoim komentarzu do przytoczonego artykułu wskazuje, iż pojęcie dostępności
może być rozumiane na trzech różnych płaszczyznach, mianowicie:
fizycznej, prawnej oraz ekonomicznej. Fizyczna odnosi się do faktycznej osiągalności, prawna do przypadku, gdy pacjent nie wyraził zgody,
natomiast ekonomiczna „do nieadekwatnej wyceny przez Narodowy
Fundusz Zdrowia w kontrakcie czynności lekarskiej danego typu, co
skłania lekarzy do powstrzymywania się od dokonywania niektórych
czynności”19 lub co gorsza, może prowadzić do pobierania dodatkowych opłat od pacjentek.
O swobodzie działań zawodowych podejmowanych przez lekarza
mówi także art. 4 oraz 6 Kodeksu Etyki Lekarskiej. W ujęciu tych
18
19
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artykułów lekarz może podejmować decyzje zgodnie z własnym sumieniem, wiedzą oraz stosować metody, które uzna za najskuteczniejsze. Przepisy te gwarantują lekarzowi niezależność i samodzielność
w swoich działaniach bacząc, by opierały się one o aktualną wiedzę
medyczną, jak również realne potrzeby pacjenta20.
Wszystkie te stwierdzenia umożliwiają lekarzowi podejmowanie
decyzji wedle swego uznania. Na szczęście z pomocą przychodzą medyczne wskazania do zastosowania znieczulenia do porodu opracowane przez Grupę Roboczą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa
Anestezjologii i Intensywnej Terapii powołaną przez Ministerstwo
Zdrowia celem opracowania modelu skutecznej i właściwej opieki pacjentki w trakcie porodu z jednoczesnym zastosowaniem znieczulenia21. Punktem docelowym powołania tej grupy było dokładne
wskazanie, w jakich przypadkach pacjentka będzie mogła skorzystać
ze znieczulenia, za które nie poniesie żadnych kosztów.
W wyniku prac Grupy Roboczej określono trzy kategorie stosowania znieczulenia. Mianowicie, w przypadku subiektywnej nietolerancji
bólu przez pacjentkę, życzenia rodzącej, o ile nie ma przeciwskazań
lekarskich oraz wskazania lekarskie.
W przypadku ostatniej kategorii scharakteryzowano przypadki w jakich znieczulenie powinno być zastosowane. Są to:
1. Choroby układu krążenia w postaci: nadciśnienia tętniczego, wady
serca, zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatiarozstrzeniowa, choroba wieńcowa i stanu po zapale mięśnia sercowego, niewydolność
serca, stany po korekcji chirurgicznej wad serca, choroby naczyń
tętniczych, przebyta choroba zakrzepowo-zatorowa.
2. Choroby płuc z ograniczeniem wydolności oddechowej, w tym:
przewlekłe obturacyjne choroby płuc, astma oskrzelowa, mukowiscydoza, rozstrzenia oskrzeli.
3. Choroby neurologiczne: padaczka, nużliwośc mięśni (miastenia)
i miopatie, przerwanie rdzenia kręgowego.
Ibidem.
Grupa Robocza Zarządu…, Analgezja zewnątrzoponowa porodu – wytyczne (E. Mayzner-Zawadzka,
Z. Kruszyński, M. Gaca, D. Maciejewski, E. Nowacka).
20
21

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

57

Michał Sokołowski

4. Choroby układu dokrewnego, m.in.: cukrzyca insulinozależna, choroby tarczycy włączając duże wole obojętne ograniczające drożność
górnych dróg oddechowych, choroby nadnerczy.
5. Stany po transplantacji narządów.
6. Niewydolność wątroby, marskość, żylaki przełyku.
7. Miopia >6 D lub miopia ze zmianami na dnie oka z zagrożeniem
oddzielenia siatkówki.
8. Powikłania ciąży i wskazania położnicze: nadciśnienie indukowane ciążą, stan przedrzucawkowy (bez zaburzeń krzepnięcia krwi),
cukrzyca ciężarnych leczona insuliną, zaburzenia przepływu łożyskowego, ciąża przeterminowana > 42 tyg., poród przedwczesny
< 34 tyg., ciąża mnoga, nieskoordynowana czynność skurczowa,
dystokia czynnościowa, wskazania do skrócenia II. okresu porodu.
Wszystkie te wyliczenia i przypadki, w których możliwe jest zastosowanie znieczulenia przy porodzie, nie budzą wątpliwości. W przypadku ich zaistnienia, na lekarzu będzie spoczywała powinność zastosowania znieczulenia bez obawy o jego zwrot z NFZ.
Podane wyżej przypadki odnoszą się właśnie do przytaczanych
wcześniej wskazań medycznych warunkujących możliwość zastosowania znieczulenia. W takich sytuacjach Narodowy Fundusz Zdrowia zrefunduje użycie znieczulenia, o ile było ono wynikiem wskazań
medycznych.
Problem natomiast może nastręczać samoistna prośba rodzącej
o skorzystanie z takiego znieczulenia bez jakichkolwiek wskazań medycznych. Czy taka „prośba” będzie refundowana? Czy mimo braku
wskazań medycznych lekarz nie powinien dążyć do zapewnienia pacjentce komfortu w trakcie silnych bólów porodowych? Czy ma on
prawo decydowania o tym, czy znieczulenie się należy czy nie? I czy
wreszcie kobieta musi rodzić w bólu?
Żadne przepisy do dnia dzisiejszego nie dają nam jasnej i klarownej
odpowiedzi na tak postawione pytania. Można jedynie przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, który stwierdza, iż świadczenia zdrowotne realizowane są w oparciu o umowy zawierane z Narodowym Funduszem Zdrowia. To w tych umowach określany jest zakres świadczeń
58
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objętych refundacją. W przypadku świadczeń wykonanych poza dany
kontrakt, czyli w przedmiotowym przypadku dodatkowych znieczuleń,
nie będą one automatycznie objęte publicznym finansowaniem22.
Warto dalej odnieść się do rzeczywistego bólu kobiety jaki przeżywa w trakcie porodu. Każda jednostka odbiera jego bodźce w sposób
znacząco odmienny. Wiadomym jest, iż kobiety odczuwają go znacznie mocniej od mężczyzn.
Ból jest odczuciem subiektywnym. Żadna osoba postronna nie jest
w stanie zrozumieć co ktoś drugi w danym momencie czuje. Nie ma
przecież żadnego kryterium oceny stopnia bólu. To jest indywidualna
cecha każdego człowieka.
W przypadku bólu związanego z porodem możemy podzielić czynniki warunkujące ból na biologiczne oraz psychofizyczne23. Wśród biologicznych wyróżnimy elastyczność tkanek miękkich i więzadeł, wielkość dziecka, osobniczy próg wrażliwości bólowej. Natomiast czynniki
psychofizyczne zależą w głównej mierze od podejścia położnej wobec
pacjentki w trakcie przygotowań do porodu oraz w czasie jego trwania. Dla każdej osoby próg bólu zawieszony jest na innym poziomie.
W przypadku kobiet, u których występuje niski próg odczuwania bólu,
może wystąpić skłonność do zachować lękowych i nieracjonalnych, co
może mieć swoje przełożenie na świadome uczestniczenie w porodzie.
Skutkiem takich zachowań może być osłabienie zdrowia matki lub, co
gorsza, negatywny wpływ na zdrowie przyszłego dziecka
W związku z powyższym odgórne traktowanie znieczulenia jako
przysługującego w wypadku tylko wskazań medycznych bez możliwości jego zastosowania w przypadku silnych bólów porodowych mija
się znacząco z jego celem. Wynika z tego, iż od oceny lekarza i jego
dobrej woli będzie zależało, czy dana pacjentka będzie się kwalifikować do skorzystania z dobrodziejstwa tego środka.
W innym wypadku, pacjentce powinno przysługiwać prawo do decydowania, czy chce z takiego znieczulenia skorzystać czy nie. Czy
22
23

Wyrok SN z dnia 10 listopada 2006 r., I CSK 229/06.
Fundacja rodzić po ludzku, O bólu porodowym i metodach jego łagodzenia, Warszawa 2010, s. 21.
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chciałaby, aby poród został przeprowadzony z użyciem znieczulenia
czy też chce, aby poród przebiegał w sposób zupełnie naturalny. Jeżeli
nie występują przeciwskazania do zastosowania znieczulenia, to ostateczna decyzja co do zastosowania takiego środka powinna należeć
do kobiety jako osoby, która sama potrafi ocenić próg własnego bólu.
Prawo to wyrasta bezpośrednio z art. 68 ust. 1 Konstytucji, według
którego każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Natomiast wynikające
z ust. 2 cytowanego artykułu uprawnienia ubezpieczeniowe nie mogą
skutkować ograniczaniem przywileju z ust. 1. Z taką sytuacją mamy do
czynienia w przypadku pobierania przez szpitale opłat za znieczulenie,
które nie jest finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W przypadku ustanowienia zakazu pobierania takich opłat prawo kobiet rodzących zostałoby automatycznie ograniczone. Pacjentki niekwalifikujące się do grona rodzących mogących skorzystać ze znieczulenia
ze wskazań medycznych zostałyby zmuszone do odbycia porodu bez
znieczulenia. Doprowadziłoby to do zdecydowanego ograniczenia ich
praw konstytucyjnych oraz stanowiłoby swoistego rodzaju barierę
z możliwości skorzystania z tego środka. Niestety, stanowisko resortu zdrowia jest takie, iż jakiekolwiek pobieranie opłat za znieczulenie
uważa się za niedopuszczalne. Tylko powstaje pytanie, czy jest to stanowisko prawidłowe? Skoro według NFZ znieczulenie do porodu na
życzenie pacjentki jest świadczeniem dodatkowym, niefinansowanym
przez fundusz zdrowia, to w jaki inny sposób pacjentki mają prawo
z niego skorzystać jak nie płacąc osobiście za to świadczenie? Skoro szpital ponosi koszty takiego znieczulenia, to kto powinien takie
koszty pokryć? Interpretacje przepisowe wobec pacjentek są niejasne,
a twierdzenie, że poród jest świadczeniem gwarantowanym, nic do danego problemu nie wnosi. Wobec tego takie interpretacje powinny być
rozstrzygane na korzyść pacjentek. Podejście resortu zdrowia, który
zabrania pobierania opłat, jest tylko odwróceniem się od rzeczywistego problemu. System opieki zdrowotnej nie powinien różnicować
możliwości dostępu do świadczeń medycznych.
Wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia koszyk świadczeń
gwarantowanych nie jest w pełni sprecyzowany, co rodzi przypadki
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pobierania świadczeń od pacjentów. Natomiast z drugiej strony, każdy
pacjent ma prawo takie świadczenie dodatkowe zakupić.
Warto także skupić się na obowiązku osoby sprawującej opiekę nad
rodzącą w postaci przedstawienia pełnej informacji o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych. Wynika to z załącznika do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie „standardów postępowania oraz procedur medycznych przy
udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej
sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”. W podpunkcie VI
zatytułowanym Strategie uśmierzania bólu podczas porodu wymienia
się sposoby i techniki mające na celu zmniejszenie uciążliwości bólów
porodowych. Podobną klasyfikację oraz poszerzenie sposóbów naturalnych łagodzenia bólu wskazuje także rozległa literatura medyczna24.
Następnie, w oparciu o rzetelnie przedstawioną informację, kobieta
rodząca wspólnie z osobą prowadzącą poród powinny podjąć świadomą decyzję co do sposobu zmniejszenia danego bólu, nie wykluczając
skorzystania z metody znieczulenia. Jest to także obowiązek lekarza
dotyczący respektowania prawa pacjentki do świadomego wyboru metody jej leczenia oraz wszelkich związanych z tym decyzjami25.
Lekarz nie powinien, a wręcz nie może podejmować działań bez
zgody pacjentki czy w wyniku braku takiej zgody. Natomiast jego
decyzja co do zastosowania bądź niezastosowania danego znieczulenia, mimo istnienia wskazań medycznych, może skutkować jego
odpowiedzialnością.
Trzeba zwrócić tutaj uwagę także na fakt, iż niekiedy postępowanie lekarza w przypadku odmowy decyzji o zastosowaniu znieczulenia
lub braku uznania jakichkolwiek wskazań do jego zastosowania może
rodzić odpowiedzialność w postaci naruszenia praw pacjenta. Sąd
Apelacyjny w Warszawie w Wyroku z dnia 29 sierpnia 2006 r. I ACa
310/06 stwierdził, iż „naruszeniem praw pacjenta jest niezapewnienie,
24
25

Ibidem, s. 24–35.
Kodeks Etyki Lekarskiej, art. 13.
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w związku z porodem, świadczeń medycznych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej oraz prawa do intymności i poszanowania godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych”26. Ważny
jest tutaj pierwszy człon tezy wyrażonej przez Sąd Apelacyjny, a mianowicie naruszenie praw pacjenta w wyniku nieudzielenia świadczeń
medycznych. W omawianej sprawie naruszono prawo pacjentki w postaci art. 19 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który
stanowił, że „pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania
z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej
kolejność dostępu do tych świadczeń”.
Powyższy przepis, niestety, utracił moc z dniem 5 czerwca 2006 r.
jednakże jego treść uwydatnia art. 6 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, który stanowi, że „pacjent ma prawo do świadczeń
zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej”. Nie jest to jedyny przepis, który nakazuje stosowanie przez
lekarzy i cały personel medyczny takiej wiedzy. Innymi przepisami,
które mówią o obowiązku postępowania zgodnego z aktualną wiedzą
medyczną, są art. 4 ustawy o zawodzie lekarza, art. 18 ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej oraz art. 21 ustawy o diagnostyce laboratoryjnej27. Celem tych przepisów jest zagwarantowanie pacjentowi
działań zgodnych z wiedzą medyczną. Czyli w przypadku „zderzenia”
personelu medycznego z pacjentką, nie mającą wskazań do zastosowania znieczulenia, cierpiącą z powodu silnych bólów porodowych, to od
uznania prowadzącego poród lekarza będzie zależała możliwość zastosowania znieczulenia. Problem taki może się nasilić w przypadku,
gdy pacjentka w wyniku trudnej sytuacji finansowej nie będzie w stanie pokryć indywidualnie, z własnych środków takiego znieczulenia.
Czy lekarz, mimo braku wskazań medycznych, może odmówić znieczulenia wiedząc, iż w przypadku nie pokrycia takich kosztów przez
Wyrok SA z dnia 29 sierpnia 2006 r., I ACa 310/06.
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza…; Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
pielęgniarki…; Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej.
26
27

62

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

Znieczulenia przy porodzie w świetle świadczeń gwarantowanych

pacjentkę i braku wskazań medycznych, będzie to prowadzić de facto
do zadłużania szpitala? Można więc powiedzieć, że w takiej sytuacji
lekarz musi dokonać świadomego wyboru: albo postąpi sprzecznie
z wytycznymi ministerstwa zdrowia i złamie prawo pobierając opłatę,
albo zwiększy straty wynikające z dopłacania do znieczulenia na „życzenie” pacjentki.

Zakończenie
Tematyka pracy była próbą przedstawienia i zasygnalizowania problemu, jaki się wyłonił w wyniku wprowadzenia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych. Jak wskazywało Ministerstwo Zdrowia, był to
wielki sukces środowiska medycznego. Wprowadzenia tzw. koszyka
świadczeń gwarantowanych, pozytywnych, miało na celu ostateczne
rozstrzygnięcie jakie świadczenia są pokrywane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a za jakie pacjent będzie musiał zapłacić z własnej kieszeni. Dyrektorzy szpitali, lekarze, związki zawodowe domagały się
jasnego wykazania za co NFZ będzie pokrywał koszty.
Niestety, rzeczywistość okazała się być nieprzyjazną wobec pacjenta. Wielki sukces koszyka świadczeń gwarantowanych okazał się
być jednak niedookreśloną formą, która obecnie wymaga określania
dokładnych standardów postępowania w każdym rodzaju terapii. Ministerstwo Zdrowia musi jednocześnie pogodzić się z faktem, iż za
to, co nie zostało wymienione w danym standardzie, szpital będzie
miał prawo pobrać opłatę. Natomiast prawo pacjenta do korzystania
ze świadczeń medycznych nie może być w danym przypadku ograniczane, nawet w przypadku samodzielnego finansowania danego
świadczenia. Póki nie będą znane dokładne odpowiedzi, co jest refundowane, a co niestety nie, należy stosować wykładnię rozszerzającą,
z korzyścią dla pacjenta.
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Dzieje prawa aborcyjnego
w Trzeciej Rzeczypospolitej cz. I., lata 1989–1993

Słowo wstępne
Prawo aborcyjne nie jest ujęte w Polsce w jednym akcie prawnym.
Podstawowe rozwiązania prawne w tej materii znaleźć można obecnie w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży1
(dalej: ustawa o planowaniu rodziny), a do 1993 r. odnaleźć można je
było w ustawie z dnia 27 kwietnia 1956 r. o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży2 (dalej: ustawa o warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży).
Do każdej z tych ustaw wydane zostały rozporządzenia wykonawcze. Aktem wykonawczym do ustawy chronologicznie wcześniejszej
było najpierw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia
1959 r. w sprawie przerywania ciąży3 (dalej: rozporządzenie z dnia
19 grudnia 1959 r.), a później rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 kwietnia 1990 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych, jakie powinni posiadać lekarze dokonujący zabiegu przerwania ciąży, oraz trybu wydawania orzeczeń lekarskich o dopuszczalności
1
2
3
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Dz. U. z 1993 r. nr 17, poz. 78 ze zm.
Dz. U. z 1956 r. nr 12, poz. 61 ze zm.
Dz. U. z 1960 r. nr 2, poz. 15.
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dokonania takiego zabiegu4 (dalej: rozporządzenie z dnia 30 kwietnia
1990 r.). Do ustawy o planowaniu rodziny wydano kilka aktów wykonawczych. Najważniejszym z nich jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych lekarzy, uprawniających do dokonania przerwania
ciąży oraz stwierdzania, że ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety
lub wskazuje na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu5 (dalej: rozporządzenie z dnia 22 stycznia 1997 r.), które zostanie w niniejszym artykule omówione; niektóre z pozostałych rozporządzeń wykonawczych do ustawy o planowaniu rodziny zostaną jedynie
zasygnalizowane.
Podobnie, jedynie zasygnalizowane lub pominięte zostaną zmiany
wprowadzone ustawami aborcyjnymi w innych aktach prawnych.
Do prawa aborcyjnego odnosi się także część przepisów innych aktów normatywnych, w których same ustawy aborcyjne nie wprowadzają zmian. Warto nadmienić, że nie istnieje wspólna regulacja unijna
poświęcona temu zagadnieniu.
W kwestii przerywania ciąży wypowiadały się sądy polskie oraz
Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Niektórym orzeczeniom zostanie tutaj poświęcone nieco miejsca.
Prawo aborcyjne jest także przedmiotem zainteresowania doktryny,
w której dosyć obszernie je opisano6.
W niniejszym artykule przedstawiony zostanie przede wszystkim
rozwój oraz zmiany, jakim ulegało prawo aborcyjne w okresie Trzeciej
Rzeczypospolitej, tj. od 1989 r.
Wyrażeniami „aborcja”, „przerwanie ciąży”, „usunięcie ciąży” oraz
„spędzenie płodu” będę posługiwać się zamiennie.

Dz. U. z 1990 r. nr 29, poz. 178.
Dz. U. z 1997 r. nr 9, poz. 49.
6
Pisali o nim m.in. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, TNOIK, wydanie IX, Toruń 2010, czy też R. Kubiak, Prawo medyczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
4
5
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Ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
W pierwszych latach Trzeciej Rzeczypospolitej przepisy aborcyjne
zamieszczone były głównie w uchwalonej w 1956 r., a więc wywodzącej się jeszcze z czasów PRL-u ustawie o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
W preambule ustawy stwierdzono, że uchwalona została ona celem
„ochrony kobiety przed ujemnymi skutkami zabiegów przerywania
ciąży, dokonywanych w nieodpowiednich warunkach lub przez osoby
niebędące lekarzami”.
Silnie zaznaczono tu kwestię ochrony kobiety, a w szczególności,
jak można wnioskować, jej życia, zdrowia i godności, które mogły
być narażone na szwank w przypadku dokonywania przerwania ciąży w nieodpowiednich warunkach i przez niewykwalifikowane osoby.
Nie podjęto jednakże w tejże preambule kwestii ochrony, choćby minimalnej, rozwijającego się płodu. Nie kwestionowano w niej jednak,
co wynika choćby z literalnego jej brzmienia, prawa kobiety, w określonych ustawą przypadkach, do aborcji.
Art. 1 ust. 1 rzeczonej ustawy, określając zakres podmiotów mogących dokonywać zabiegu aborcji, wskazywał lekarza. Ten uprawniony
był usunąć ciążę w okolicznościach, gdy za jej przerwaniem przemawiały wskazania lekarskie lub trudne warunki życiowe kobiety lub w razie
uzasadnionego podejrzenia, iż ciąża powstała w wyniku przestępstwa.
Przepis wskazywał zatem, na przesłanki medyczne, społeczne i kryminalne legalności przerwania ciąży. Prof. Lech Gardocki w swoim Prawie
karnym7 wzmiankuje, iż w praktyce wykorzystywana była w gruncie
rzeczy tylko przesłanka społeczna, gdyż wówczas do przerwania ciąży wystarczało samo oświadczenie kobiety ciężarnej. Autor zdaje się
zatem sugerować, iż na „popularność” powoływania się na przyczyn
społeczne wpływ miała łatwość w spełnieniu ustawowych przesłanek.
7
L. Gardocki, Prawo karne, s. 239, Wydawnictwo C.H. BECK, 16. wydanie zmienione, Warszawa
2010, s. 239.
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Ustęp 2 wzmiankowanego art. 1 ustawy, stanowiący lex specialis
wobec ust. 1, głosił, iż zabiegu przerwania ciąży w wypadkach przewidzianych w ustępie poprzednim nie wolno dokonać w przypadku wystąpienia przeciwwskazań lekarskich.
Ustęp 3 tegoż artykułu stanowił natomiast o wymogu zgody rodziców, opiekuna albo władzy opiekuńczej dla dokonania aborcji u nieletniej. W przypadku tym można było zadawać sobie pytanie, cóż znaczył
tutaj wyraz „nieletnia”. Definicja legalna tego pojęcia znajdowała się
(i zresztą nadal się znajduje) w art. 1 § 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich8 (dalej: u.p.n.). Z przepisu tego można zrekonstruować normy, wedle których wyraz „nieletni” oznacza trzy typy desygnatów. Po pierwsze, za osoby nieletnie
ustawa uważa te, które nie ukończyły lat 18, a przepisy ustawy stosuje
się wobec nich w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji; po
drugie, osoby, które ukończyły lat 13, ale nie ukończyły lat 17, o ile
dopuściły się czynu karalnego i toczy się przeciw nim postępowanie;
po trzecie, osoby, względem których orzeczono środki wychowawcze
lub poprawcze, z zastrzeżeniem, że nie dłużej niż do ukończenia przez
owe osoby lat 21. Jako że zabieg przerwania ciąży dokonywany mógł
być u osób „nieletnich” niepodlegających żadnej z tych kategorii, pytanie o to, kim była dla ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży owa „nieletnia” należało uznać za jak najbardziej zasadne
albowiem wątpliwe byłoby w stosunku do tejże ustawy stosowanie
drogą analogia legis pojęcia „nieletniej” określonego w u.p.n.; nawet
jeśliby przyjąć, iż takie zastosowanie byłoby dopuszczalne, to można
było się zastanawiać, który konkretnie typ desygnatów, stanowiący zarazem cezurę wiekową „nieletniości” w tym przypadku należało brać
pod uwagę. Można domniemywać, że ową niepełnoletnią była osoba
małoletnia, a więc ta, która nie ukończyła lat 18.
W myśl art. 2 ust. 1 ustawy istnienie wymienionych w art. 1 ust. 1
pkt. 1 wskazań lekarskich lub trudnych warunków życiowych kobiety ciężarnej stwierdzać musiało orzeczenie lekarskie, natomiast
8

Dz. U. z 1982 r. nr 35, poz. 228 ze zm.
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uzasadnionego podejrzenia powstania ciąży w wyniku przestępstwa
z art. 1 ust. 1 pkt. 2 – zaświadczenie prokuratora. W ust. 2 art. 2 określona została norma, w myśl której kwalifikacje zawodowe lekarzy do
dokonania aborcji oraz tryb wydawania orzeczeń lekarskich dotyczących dopuszczalności dokonania takiego zabiegu miały być określone
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
Wydawanie orzeczeń lekarskich o dopuszczalności albo niedopuszczalności przeprowadzenia zabiegu spędzenia płodu zostało uregulowane w rozporządzeniu z dnia 19 grudnia 1959 r. Według tego
aktu normatywnego procedura aborcyjna została uregulowana następująco: pierwszym krokiem kobiety ciężarnej pragnącej usunąć ciążę
winno być udanie się do lekarza celem wydania orzeczenia o dopuszczalności takiego zabiegu (§ 1 ust. 1). W § 1 ust. 2 zostało uściślone,
że gdyby zabieg taki miał zostać dokonany z tzw. przyczyn społecznych, tj. w tym wypadku warunków życiowych, to kobieta powinna
była złożyć lekarzowi oświadczenie stwierdzające istnienie owych
warunków, a korelatywnym z tym uprawnieniem ciężarnej obowiązkiem lekarza było odnotowanie wymienionego oświadczenia w „karcie (historii) choroby”, odczytanie go i przedstawienie kobiecie do
podpisu. Kolejną powinnością lekarza było, według normy ustanowionej przez § 2, ustalenie, czy istniały warunki do przerwania ciąży,
a także, czy nie zachodziły przeciwwskazania. Dokonywano tego na
podstawie przeprowadzonego badania, a w przypadku woli kobiety
przerwania ciąży z racji trudnych warunków życiowych również na
podstawie jej oświadczenia.
Dalsze postępowanie uzależnione było od tego, czy lekarz wydał
orzeczenie o dopuszczalności czy też o niedopuszczalności aborcji.
§ 3 ust. 1 omawianego rozporządzenia dotyczył obowiązków lekarza
w przypadku orzeczenia o dopuszczalności spędzenia płodu. W większości były to obowiązki informacyjno-dydaktyczne. Tak więc lekarz
winien był pouczyć kobietę o sposobach prewencji przed niechcianą
ciążą, wręczyć jej „odpowiednie materiały informujące o sposobach
zapobiegania ciąży”, podać adresy zakładów, w których dokonywano przerwania ciąży, poinformować o konieczności zgłoszenia się na
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badania kontrolne po dokonaniu zabiegu, a także o konieczności zgłaszania się „do poradni dla kobiet oraz świadomego macierzyństwa”.
Lekarz obowiązany był także do wręczenia kobiecie recepty na odpowiedni środek antykoncepcyjny. W przypadku, gdy orzeczenie o dopuszczalności przerwania ciąży było wydane przez lekarza zatrudnionego w zakładzie, w którym dokonywano aborcji, to obowiązany on był
ponadto do ustalenia terminu zabiegu. Omawiany przepis, jak widać,
jasno wskazywał na intencje ustawodawcy, którymi były zmniejszenie
liczby niechcianych ciąż oraz promocja świadomego macierzyństwa.
Na lekarza nałożone były konkretne obowiązki edukacyjne.
Inaczej wyglądała sytuacja w razie stwierdzenia przez lekarza braku podstaw do dokonania aborcji. Według § 4 rozporządzenia z dnia
19 grudnia 1959 r. w takim przypadku lekarz wydawał orzeczenie
o niedopuszczalności przerwania ciąży według wzoru znajdującego
się w załączniku do tegoż rozporządzenia. Kobiecie, zgodnie z postanowieniem § 5, przysługiwało od takiej decyzji odwołanie do dyrektora zakładu opieki zdrowotnej właściwego ze względu na miejsce jej
zamieszkania. Odwołanie miało być przygotowane w formie wniosku
o rozpatrzenie sprawy przez komisję lekarską, a do wniosku kobieta
winna była dołączyć orzeczenie lekarza o niedopuszczalności przerwania ciąży. Skutkiem złożenia wniosku przez kobietę ciężarną powstawał
po stronie dyrektora zespołu opieki zdrowotnej właściwego ze względu
na miejsce jej zamieszkania obowiązek, z którego wynikało, iż musiał
on zwołać „niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od
daty złożenia wniosku” komisję lekarską, która wydawała orzeczenia,
odpowiednio stosując przepisy § 2–4 (§ 6). Był to przepis gwarancyjny, zapewniający szybkie rozpatrzenie wątpliwości, ażeby nadmierna
zwłoka nie pozbawiła pacjentki przysługujących uprawnień.
Omawiane rozporządzenie zawierało w § 7 i 8 rozwiązania, które
znajdowały zastosowanie niezależnie od tego, czy wydano orzeczenie
o dopuszczalności czy też niedopuszczalności aborcji.
Niezwykle ważną normę zawierał § 7, z którego wynikało, że przy
wydawaniu orzeczeń dotyczących przerwania ciąży, „wszystkie czynności z tym związane powinny być wykonane w takim terminie, aby
Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

69

Jakub Znamierowski

stopień zaawansowania ciąży nie spowodował przeciwwskazań do jej
przerwania lub zagrożenia życia kobiety”. Oznaczało to, że wszystkie
działania personelu medycznego związane z wydawaniem orzeczeń
o dopuszczalności albo niedopuszczalności spędzenia płodu miały być
wykonane w takim czasie, aby pozostawić kobiecie maksymalnie autonomiczną decyzję w sprawie ewentualnego dokonania aborcji w granicach przewidzianych prawem, włącznie z zapewnieniem jej realnej
możliwości odwołania się od niesatysfakcjonującej ją decyzji lekarzy,
ze szczególnym uwzględnieniem niedopuszczenia do takiego przeciągania działań, które mogłoby zagrażać jej życiu.
Natomiast, zgodnie z § 8, podmioty tam wymienione, tj. zakłady
społeczne służby zdrowia, a także komisje lekarskie oraz lekarze, czyli podmioty, które wydawały orzeczenia tyczące się spędzenia płodu
poza zakładami społecznymi służby zdrowia, obowiązane były prowadzić ewidencję wydanych orzeczeń.
§ 9 i 10 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1959 r. wskazywały kwalifikacje, jakie posiadać musieli lekarze dokonujący zabiegu przerwania ciąży oraz nałożone na nich obowiązki.
Zgodnie z § 9 ust. 1 aborcji dokonać mógł lekarz będący specjalistą
pierwszego lub drugiego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Ust. 2 § 9 stanowiący lex specialis wobec ust. 1, zawierał normę,
wedle której lekarz nieodpowiadający wymogom ust. 1 mógł przeprowadzić zabieg przerwania ciąży, o ile posiadał dostateczne przygotowanie zawodowe do dokonania takiego zabiegu oraz do ustalania
przeciwwskazań lekarskich, co miało być stwierdzone przez wydział
zdrowia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej
miasta wyłączonego z województwa) po zasięgnięciu opinii specjalisty wojewódzkiego z dziedziny ginekologii i położnictwa. Wprowadzenie zwrotu niedookreślonego „dostatecznego przygotowania
zawodowego” pozwalało wzmiankowanemu wydziałowi zdrowia na
pewien luz decyzyjny w sprawie oceny kwalifikacji lekarza do dokonania zabiegu aborcji.
§ 10 wskazywał obowiązki lekarza dokonującego spędzenia płodu
poza zakładem społecznym służby zdrowia. Ust. 1 wspomnianego § 10
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dotyczył prowadzenia przez lekarza kartoteki dokonanych zabiegów,
zawierającej krótkie opisy poszczególnych zabiegów oraz dane personalne i adresy kobiet, u których przeprowadzono zabieg, przy czym
musiało się to odbywać z zachowaniem tajemnicy lekarskiej oraz przechowywania poszczególnych kart przez 10 lat wraz z dokumentami
uzasadniającymi dopuszczalność aborcji. W ust. 2 § 10 umieszczono
natomiast obowiązek lekarza dokonania wzmianki w kartotece w przypadku stwierdzenia samemu konieczności dokonania zabiegu. Według
ust. 3 lekarz miał sporządzać na odpowiednim formularzu roczne sprawozdanie dotyczące ambulatoryjnego przerywania ciąży, przy czym
sprawozdanie takie należało przesłać do dnia 10 stycznia następnego roku do właściwego wojewódzkiego szpitala zespolonego. Nadto,
lekarz na żądanie kobiety obowiązany był wydać jej zaświadczenie
stwierdzające okoliczności mające wpływ na czas trwania jej niezdolności do pracy (ust. 4). Jak widać, opisywany § 10 zawierał głównie
przepisy służące utrzymaniu prawidłowej ewidencji oraz porządku
w dokumentacji dotyczącej zabiegów przerywania ciąży dokonywanych poza zakładem społecznym służby zdrowia.
Omawiane rozporządzenie z dnia 19 grudnia 1959 r. zostało uchylone rozporządzeniem z dnia 30 kwietnia 1990 r.
§ 1 rzeczonego rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1990 r. poświęcony był kwalifikacjom lekarskim niezbędnym do przeprowadzenia
aborcji. I tak, ust. 1 § 1 głosił, że „Zabieg przerwania ciąży może być
dokonany przez lekarza posiadające specjalizację pierwszego lub drugiego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa”. Było to niemal dosłowne powtórzenie § 9 ust. 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia
1959 r. W ust. 2 § 1 nowego rozporządzenia można przeczytać, iż zabiegu spędzenia płodu mógł dokonać także lekarz specjalizujący się na
pierwszy stopień w dziedzinie ginekologii i położnictwa pod dwoma
warunkami; pierwszym z nich było dokonanie zabiegu w szpitalu, drugim natomiast asystowanie rzeczonego zabiegu przez lekarza posiadającego specjalizację wymienioną w ust. 1. Ratio legis tego przepisu
było zatem umożliwienie lekarzom specjalizującym się na pierwszy
stopień w dziedzinie ginekologii i położnictwa nabycie niezbędnego
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doświadczenia praktycznego, przy jednoczesnej maksymalizacji bezpieczeństwa pacjentki. Ust. 3 § 1 stanowił natomiast, iż dwóch poprzednich ustępów nie należało stosować w razie, gdy zabieg przerwania ciąży był konieczny dla ratowania życia kobiety ciężarnej ze
względu na jego bezpośrednie zagrożenie.
§ od 2 do 4 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1990 r. określały
„wstępną” procedurę, jaką winna była uruchomić kobieta, która zamierzała przerwać ciążę, a także powinności lekarza na tym etapie postępowania przed wydaniem orzeczenia o dopuszczalności albo niedopuszczalności spędzenia płodu.
Zgodnie z ust. 1 § 2, podobnie do § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1959 r., kobieta ciężarna zamierzająca dokonać aborcji winna była
zwrócić się do lekarza o wydanie orzeczenia o dopuszczalności zabiegu przerwania ciąży. W rozporządzeniu wykonawczym z 30 kwietnia
1990 r. zaostrzono jednak względem poprzedniego rozporządzenia do
ustawy o warunkach przerywalności przerywania ciąży rygor kwalifikacji lekarskich niezbędnych do wydania rzeczonego orzeczenia. Wedle nowego rozporządzenia mógł je wydać bowiem tylko lekarz pierwszego lub drugiego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
Ustęp 2 § 2, stanowiący z kolei niemal powtórzenie ust. 2 § 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1959 r., nakładał na kobietę ciężarną obowiązek przedłożenia lekarzowi pisemnego oświadczenia „z podaniem
okoliczności przemawiających za przerwanie ciąży”, gdyby ta chciała
ją usunąć ze względu na trudne warunki życiowe.
W przypadku ziszczenia się dyspozycji normy wyinterpretowanej
z omawianego ust. 2 § 2, lekarz nie musiał już, co prawda, odnotowywać tego oświadczenia w karcie choroby i po jego odczytaniu dać
je kobiecie do podpisu, jak było to pod reżimem poprzedniego rozporządzenia, ale zakres jego obowiązków uległ rozszerzeniu. Winien
był on przeprowadzić badanie ginekologiczne, stwierdzić istnienie
ciąży oraz poinformować kobietę ciężarną o „szkodliwościach zdrowotnych” aborcji, ze szczególnym uwzględnieniem przypadku ciąży
pierwszej, a także o możliwych powikłaniach pozabiegowych oraz, jak
mówi rozporządzenie „wnikliwie rozważyć i omówić motywy, które
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zdaniem kobiety składającej oświadczenie skłaniają ją do przerwania
ciąży, jak również podjąć próbę odwiedzenia kobiety od tego zamiaru”
(§ 4 ust. 1).
Jak widać, ustawodawca znacznie rozszerzył zakres lekarskich obowiązków oraz pośrednio ograniczył swobodę podjęcia decyzji o dokonaniu przerwania ciąży przez kobietę w granicach prawem dozwolonych. O ile bowiem można było zrozumieć troskę o zdrowie kobiety
poprzez nałożenie obowiązku przeprowadzenia badań ginekologicznych, o tyle wprowadzenie obowiązku informowania o „szkodliwościach zdrowotnych” zabiegu aborcji było co najmniej nietrafne, ponieważ zabieg aborcji nie zawsze niesie za sobą negatywne konsekwencje,
co powodowało, iż użycie wyrazu „szkodliwości” nie znajdowało tutaj
uzasadnienia medycznego; podobnie obowiązek dokonania wnikliwej
analizy motywów skłaniających kobietę do dokonania spędzenia płodu
nie znajdował uzasadnienia, tym razem prawnego, ponieważ taka wnikliwa analiza motywów kobiety ciężarnej mogła naruszać jej prawo do
prywatności; tym bardziej wątpliwe, zarówno z prawnego, jak i etycznego punktu widzenia, było wprowadzenie obowiązku odwodzenia
ciężarnej od zamiaru przerwania ciąży, gdyż mogło to godzić w jej
autonomię woli oraz dlatego, że owo podjęcie próby odwiedzenia od
aborcji było nakazane, jak można wyinterpretować z przepisów rozporządzenia, także w sytuacji, gdy obok przesłanki trudnych warunków
życiowych, występowały przesłanki natury medycznej, o ile tylko we
wniosku o dokonanie przerwania ciąży figurowały przyczyny tzw. socjalne. Nietrudno więc było sobie wyobrazić przypadek kobiety, która,
co prawda we wniosku o dokonanie spędzenia płodu rozpisywała się
o swoich trudnych warunkach życiowych, ale w jej stanie zdrowotnym
poród groził jej utratą zdrowia lub życia, a mimo to lekarz obowiązany
był spróbować ją odwieść od rzeczonej aborcji.
Zgodnie z normą § 4 ust. 2 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1990 r.
w razie podtrzymania zamiaru przerwania ciąży przez kobietę ciężarną
oraz gdy z przedstawionych przez nią okoliczności wynikało, iż przemawiają one za wydaniem orzeczenia o dopuszczalności przerwania
ciąży, lekarz winien był zasięgnąć opinii drugiego lekarza specjalisty
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pierwszego lub drugiego stopnia z dziedziny ginekologii i położnictwa, a także lekarza poradni ogólnej celem zbadania „czy nie zachodzą
przeciwwskazania lekarskie do dokonania zabiegu przerwania ciąży”
(pkt 1) oraz „zwrócić się do kobiety o przedłożenie zaświadczenia
o przeprowadzonej rozmowie z psychologiem na temat zamiaru, okoliczności i motywów przerwania ciąży ze względu na trudne warunki
życiowe” (pkt 2). O ile zrozumiała była regulacja dotycząca konsultacji lekarza z innym medykiem, ponieważ chodziło tu o ochronę życia
i zdrowia kobiety (wszak przedmiotem wspomnianych konsultacji były
ewentualne „przeciwwskazania lekarskie”, a więc przesłanki natury
medycznej), o tyle normy ustalonej przez pkt 2 ust. 2 § 4 omawianego
rozporządzenia nie sposób było interpretować inaczej niż jako, kolokwialnie rzecz ujmując, rzucanie ciężarnej kłód pod nogi oraz ograniczanie jej autonomii woli, a także niepotrzebną ingerencję w jej sferę
prywatności; skoro bowiem, jak mówił przepis, „przedstawione przez
nią (kobietę ciężarną – przypis autora) okoliczności przemawiają za
wydaniem orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży”, a zatem
skoro okoliczności te zostały już stwierdzone, to jakie było ratio dodatkowej rozmowy z psychologiem? Dodatkowo, ust. 3 § 4 stwierdzał,
iż lista psychologów mogących przeprowadzać wymienione rozmowy
określana była przez wojewodę. Omawiane rozporządzenie nie wymieniało kryteriów, na podstawie których wojewoda ustalał ową listę, co
mogło budzić zastrzeżenia ze względu na niewątpliwie arbitralny charakter umieszczenia psychologa na liście, nie wspominając już o tym,
iż mogło to prowadzić do sytuacji o charakterze korupcjogennym.
§ 3 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1990 r. nakładał na lekarza, do
którego zgłosiła się kobieta ciężarna z wnioskiem o wydanie orzeczenia o dopuszczalności aborcji „ze wskazań lekarskich”, po uprzednim
przeprowadzeniu badania ginekologicznego i stwierdzeniu ciąży, obowiązek zasięgnięcia opinii właściwego specjalisty, jeśli nie posiadał
on wiadomości specjalistycznych niezbędnych w danym przypadku,
a ciężarna nie przedstawiła zaświadczenia lekarza specjalisty. Nieco
dziwnym mogło wydawać się owo rozwiązanie, ujęte w przepisach tegoż rozporządzenia, ponieważ zapewne lepiej z punktu widzenia życia
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i zdrowia pacjentki byłoby, aby lekarz niemający specjalistycznej wiedzy, która dodatkowo była niezbędna, a więc konieczna i niedająca się
zastąpić, w danym wypadku, skierował ją do lekarza specjalisty takową wiedzę posiadającego.
W § 5 i 6 omawianego rozporządzenia uregulowano procedurę, którą
mieli stosować lekarze w przypadku wydania orzeczenia o dopuszczalności dokonania zabiegu przerwania ciąży. Można rzec, iż obowiązki
lekarskie określone w § 5 miały charakter ewidencyjny (w pewnym
przypadku, jak się wydaje, jedynie na pozór ewidencyjny), a te, wymienione w § 6 charakter edukacyjno-informacyjny.
I tak, zgodnie z ust. 1 § 5 orzeczenia takie wydawano według wzoru załączonego do rozporządzenia. Uzasadnienie lekarz wpisywał do
karty choroby, załączając także zebrane opinie lekarskie oraz inne dokumenty (ust. 2).
Ciekawa jest regulacja unormowana w ust. 3 § 5, zgodnie z którą lekarz wydający orzeczenie o dopuszczalności przerwania ciąży ze
względu na trudne warunki życiowe ciężarnej obowiązany był wpisać do karty choroby oświadczenie o następującej treści, które później
przedkładał kobiecie do podpisu:
„Zostałam poinformowana o szkodliwości, niebezpieczeństwach
i następstwach zabiegu przerwania ciąży i pomimo to proszę o wydanie orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży”.
Przepis ten, jak się zdaje, miał charakter jedynie pozornie ewidencyjny. Mógł on służyć odwiedzeniu ciężarnej niemal w ostatnim momencie od aborcji, co godziło w jej autonomię woli. Poza tym warto
podkreślić, że, jak już było w niniejszym artykule powiedziane, spędzenie płodu nie zawsze jest szkodliwe dla kobiety, ponieważ nie zawsze rodzi negatywne konsekwencje medyczne, zatem kobieta chcąca
spędzić płód zobligowana była do podpisania oświadczenia po części
a priori z medycznego punktu widzenia nieprawdziwego.
Kolejna regulacja rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1990 r., tj. § 6,
stanowiła, iż lekarz wręczający kobiecie ciężarnej orzeczenie o dopuszczalności dokonania zabiegu aborcyjnego obowiązany był pouczyć pacjentkę o sposobach zapobiegania niepożądanej ciąży (pkt 1),
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poinformować ją o konieczności zgłaszania się po zabiegu na badania
kontrolne (pkt 2) (postanowienia te są okrojoną wersją obowiązku ujętego w § 3 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 1959 r.) – oraz
wystawić skierowanie do szpitala i pouczyć o zagrożeniach dla zdrowia, które mogły się pojawić w przypadku dokonania spędzenia płodu
poza szpitalem (pkt 3). W pkt 3 brakowało jedynie wzmianki o tym,
iż dokonywanie aborcji metodami innymi niż te stosowane w szpitalu,
na jego terenie, przez profesjonalnie przygotowany do tego personel
medyczny grozić mogło nie tylko zdrowiu, ale i życiu ciężarnej.
W przypadku, w którym do dokonania zabiegu przerwania ciąży już
dochodziło, omawiane rozporządzenie nakładało na lekarza kolejne obowiązki natury dokumentacyjnej, z których pierwszy był obowiązkiem
ex lege, drugi natomiast występował, o ile kobieta złożyła wniosek.
Mianowicie, wg § 12 lekarz, który wykonywał zabieg aborcji, musiał załączyć orzeczenie o dopuszczalności jej dokonania do prowadzonej dokumentacji. Z kolei, jeśli kobieta złożyła wniosek, to obowiązany był wydać zaświadczenie stwierdzające okoliczności mające
wpływ na czas trwania jej niezdolności do pracy (§ 13).
W § 14 zawarto bardzo ważny zapis, zgodnie z którym lekarz mógł
uchylić się od wydania orzeczenia o dopuszczalności przerwania ciąży
oraz wykonania takiego zabiegu z wyjątkiem przypadku, gdy niewykonanie spędzenia płodu zagrażało bezpośrednio życiu kobiety. Normę
zawartą w tym przepisie można było oceniać jako racjonalną – czyjeś
poglądy, światopogląd, „widzimisię” (bo przecież powodów odmowy
wydania orzeczenia lub wykonania zabiegu tu nie ujęto) nie mogły
(i nie mogą) stanowić wartości wyższej od życia ludzkiego. Zapis taki
nie miał swojego odpowiednika w poprzednio obowiązującym rozporządzeniu. Za mankament tejże regulacji uznać należy jej stosowanie
tylko do przypadków bezpośredniego zagrożenia życia kobiety, a nie zagrożenia jej życia jako takiego, niezależnie od jego bezpośredniości.
Przepisy § 7, 8 i 9 normowały postępowanie w przypadku wydania
orzeczenia o niedopuszczalności dokonania zabiegu przerwania ciąży.
Otóż, wg normy ustanowionej przez § 7 lekarz wydawał takowe
orzeczenie w następujących przypadkach:
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1) w sytuacji braku podstaw do spędzenia płodu ze wskazań lekarskich,
2) w przypadku, gdy zabieg usunięcia ciąży miałby nastąpić ze względu na trudne warunki życiowe, ze względu na przeciwwskazania
lekarskie wynikające ze stanu zdrowia kobiety lub zaawansowania
ciąży powyżej 12 tygodni, albo uznania przedstawionych przez ciężarną trudnych warunków życiowych za niewystarczająco uzasadniających dokonanie zabiegu aborcji.
Wymienione wyżej orzeczenie wydawane było według wzoru załączonego do rozporządzenia. Przepis § 7 omawianego rozporządzenia
został rozbudowany względem regulacji wyrażonej w § 4 poprzednio
obowiązującego rozporządzenia do ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.
W § 8 i 9 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 1990 r. unormowano
procedurę odwoławczą od orzeczenia o niedopuszczalności przerwania ciąży.
Zgodnie z treścią ust. 1 § 8 kobieta, której wydano wymienione powyżej orzeczenie mogła wystąpić do kierownika zakładu społecznej
służby zdrowia właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania
z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy przez komisję lekarską. Winna ona
była również dołączyć do wniosku owo orzeczenie (ust. 2), co było
oczywiście zrozumiałe, ponieważ taka komisja musiała wiedzieć, co
miało być przedmiotem rozpatrzenia.
W przypadku wystąpienia przez kobietę z takim wnioskiem, kierownik zakładu społecznej służby zdrowia obowiązany był, jak mówił
przepis § 9 ust. 1, „bezzwłocznie”, ale nie później niż w ciągu 3 dni
od daty wystąpienia z tym wnioskiem, powołać komisję składającą
się z 3 lekarzy, z których minimum 2 musiało posiadać specjalizację
pierwszego lub drugiego stopnia w dziedzinie ginekologii i położnictwa. Przepis § 9 tegoż rozporządzenia jest dosyć podobny w swej treści do przepisu § 5 poprzedniego rozporządzenia do omawianej ustawy. Zmianą na dobre było to, iż doprecyzowywał on, że co najmniej
2/3 składu komisji lekarskiej winno było posiadać specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa, czego nie było we wcześniejszym
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akcie wykonawczym. W obu natomiast, w moim przekonaniu, brakowało zapisu o tym, iż lekarze wchodzący w skład komisji mieli pochodzić z innego regionu, niż lekarz wydający orzeczenie, co zapewne
wpływałoby pozytywnie na stopień obiektywizmu orzeczeń wzmiankowanej komisji, ponieważ istniałby większy procent szans na uniknięcie powiązań strefy zawodowej ze sferą prywatną i towarzyską,
która to mogła oddziaływać na treść owych orzeczeń komisji.
Ustęp 2 § 9 stanowił o odpowiednim stosowaniu przepisów § 5–7
do orzeczeń wydawanych przez komisje.
Z treści przepisów § 10 i 11 wynikały natomiast normy znajdujące
zastosowanie w przypadkach wydawania orzeczeń zarówno o dopuszczalności, jak i niedopuszczalności przeprowadzenia zabiegu przerwania ciąży.
Wszystkie czynności dokonywane przy wydawaniu tychże orzeczeń miały być dokonywane „w takich terminach, aby stopień zaawansowania ciąży nie spowodował przeciwwskazań do jej przerwania lub
zagrożenia życia kobiety” (§ 10). Przepis ten był analogiczny do § 7
poprzedniego aktu wykonawczego do ustawy.
W § 11 ustanowiono obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych
orzeczeń przez lekarzy wydających orzeczenia oraz przez kierowników zakładów społecznej służby zdrowia powołujących komisje rozpatrujące odwołania od tych orzeczeń. Dokumenty tego typu mogły
stanowić ważkie dowody w ewentualnych późniejszych sporach między pacjentkami a personelem medycznym.
Wracając do ustawy o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, na podstawie której zostały wydane omówione powyżej
rozporządzenia, należy stwierdzić, że zawierała ona także przepisy
karne, które normowały odpowiedzialność za zachowania niezgodne
z ustawą.
Zmuszanie kobiety w jakikolwiek sposób do poddania się zabiegowi spędzenia płodu było zakazane przez art. 3 ustawy, który za takie
zachowanie nakładał sankcję w postaci kary więzienia do lat 5.
W art. 4 ustawy ustanowiono odpowiedzialność za dokonanie zabiegu przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej z naruszeniem art. 1
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ustawy, to jest w sytuacji, gdy przeprowadzono aborcję, mimo że nie
przemawiały za nią wskazania lekarskie lub trudne warunki życiowe
kobiety lub nie zachodziło uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała
w wyniku przestępstwa. Groziło za to do 3 lat więzienia.
Zgodnie z art. 5 już samo pomaganie kobiecie ciężarnej w dokonaniu aborcji wbrew regulacjom zawartym w art. 1 ustawy było zabronione pod groźbą kary więzienia do lat 3.
Ustawa o warunkach dopuszczalności przerywania ciąży została
zastąpiona w 1993 r. ustawą o planowaniu rodziny. Nowy akt normatywny regulujący prawo aborcyjne odznaczać się miał w stosunku do
swojego poprzednika zdecydowanym zwrotem w priorytetach aksjologicznych leżących u jego podstaw. Wyeksponowane zostało bowiem
prawo płodu do życia, znacznej deprecjacji zaś uległo prawo kobiet do
decydowania o ciąży oraz, w konsekwencji, prawo do poszanowania
ich prywatności. Konsekwencje wspomnianego zwrotu, przeciwnego
światowym trendom legislacyjnym charakteryzującym się liberalizacją prawa aborcyjnego, zauważalne są również obecnie.
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Określenie zasady postępowania lekarza
z należytą starannością z płaszczyzny
orzecznictwa sądowego

Prawo medyczne jako stosunkowo młoda dziedzina prawa czerpie
swe zasady z szeregu różnych systematyk prawa (karne, cywilne), teorii i opracowań, ale także z bogatej i różnorodnej interpretacji orzecznictwa w sprawach medycznych. Orzecznictwo polskich sądów staje
się źródłem prawa w tej skomplikowanej materii zbiegu różnych norm
i przepisów i praktyczną wykładnią norm formalnych na płaszczyźnie medycznej. Pojęcie tzw. postępowania z należytą starannością jest
doskonałym przykładem na to jak orzecznictwo uzupełnia i rozpatruje wykładnię tej omawianej formuły. Z orzecznictwa sądów można
się dowiedzieć jak jest interpretowana ta zasada z punktu wiedzenia
legalności zabiegów medycznych, a także z jak niezwykle szerokim
kontekstem wykładni mamy do czynienia. Trzeba zauważyć, że pojęcie należytej staranności wymaganej w zawodzie lekarza jest zasadą
budzącą wiele kontrowersji interpretacyjnych i sytuacji roszczeniowych. Lekarz wykonując swój zawód musi spełniać określone formalno-prawne zasady. Po pierwsze, musi posiadać wiedzę nabywaną
w trakcie studiów i specjalizacji, po drugie, musi posiadać doświadczenie i umiejętności, które nabywa podczas swej praktyki i po trzecie,
swoją profesję musi wykonywać w oparciu o zasadę tzw. należytej staranności. Pojęcie zasady postępowania z należytą starannością stosowane w prawie medycznym zostało zapożyczone z prawa cywilnego.
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W kodeksie cywilnym w myśl art. 355 § 1. czytamy, że dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego
rodzaju (tzw. należyta staranność)1. Staranność ogólnie wymagana
w danych stosunkach nazywana jest należytą starannością, co można
wytłumaczyć pewnym modelem postępowania czy wykonywania swej
pracy lub czynności zawodowych i to zarówno w obiektywnym jak
i subiektywnym „osobistym podejściu”. W rozumieniu obiektywnym
należytą staranność trzeba rozumieć jako przestrzeganie i stosowanie
się do pewnych ściśle określonych reguł i zasad postępowania, które
są najczęściej sformalizowane i precyzyjnie określone2. Natomiast
w znaczeniu subiektywnym należytą staranność trzeba rozumieć jako
osobiste zaangażowanie się w wykonywanie danej czynności, czyli osobisty emocjonalno-racjonalny stosunek do wykonywania danej
czynności. Oczywiście owo „tło” wykonywania konkretnych czynności ma kontekst prakseologiczny, czyli występowania pewnych
określonych reguł działalności praktycznej, które mają na celu skuteczne, sprawne i bezpieczne wykonywanie czynności określonego
rodzaju. Zasady te dla potrzeb prawa da się sformułować w postaci
określonych nakazów i reguł. Właśnie dla potrzeb prawa medycznego można określić, że działanie lub postępowanie z zasadą należytej
staranności wymaga przestrzegania określonych sformalizowanych
reguł medycznych, będących pochodną nauki i obecnego stanu wiedzy specjalistycznej, wiedzy racjonalnej, czyli zdrowo-rozsądkowej
i działania z odpowiednim zaangażowaniem swej uwagi, jakiego wymaga dana sytuacja3. Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty
w art. 4 nakłada na lekarza obowiązek postępowania zgonie z zasadą
należytej staranności, mianowicie: lekarz ma obowiązek wykonywać
swój zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
Art. 355, par. 1. Kodeks cywilny, 23 kwietnia 1964 r.
Dla oceny prawidłowego postępowania lekarza ogromne znaczenie mają przede wszystkim obowiązujące standardy zawodowe. Na te standardy ma wpływ aktualny poziom wiedzy medycznej i naukowej a także
zasady wynikające z norm etycznych i deontologicznych. Generalnym postulatem występujących standardów
jest założenie by staranność lekarza, była miarą obiektywną i stosowaną w stosunku do każdego lekarza wykonującego swój zawód.
3
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2004, s. 87.
1
2
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dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą
starannością4. Także Kodeks Etyki Lekarskiej w artykule 8 wyraźnie
podkreśla, iż „lekarz powinien przeprowadzać wszelkie postępowanie diagnostyczne, lecznicze i zapobiegawcze z należytą starannością,
poświęcając im niezbędny czas”5. Wzorzec należytej staranności ma
przy tym charakter obiektywny oraz abstrakcyjny. W praktyce jego zastosowanie polega na wyznaczeniu stosownego modelu, ustalającego
optymalny w danych warunkach sposób postępowania, odpowiednio
skonkretyzowanego i aprobowanego społecznie, a następnie na porównaniu zachowania lekarza z tak określonym wzorcem. O tym, czy
na tle konkretnych okoliczności można danej osobie postawić zarzut
braku należytej staranności w dopełnieniu obowiązków, decyduje jednak nie tylko niezgodność jej postępowania z wyznaczonym modelem,
lecz także empirycznie uwarunkowana możliwość oraz powinność
przewidywania odpowiednich następstw tego zachowania6. Funkcjonujący w praktyce tzw. wzorzec „dobrego lekarza”, „wzorzec dobrego
fachowca”, często zależy od tego, czy chodzi o lekarza ogólnego czy
o specjalistę, lekarza dobrze wyposażonej, nowoczesnej kliniki czy też
małego prowincjonalnego szpitala7. Wzorzec ten jest również zależny od stanu wiedzy, jest on zatem zmienny wraz z postępem nauki,
techniki i zasad sztuki. W każdym jednak przypadku wymagane jest
pewne minimum erudycji i staranności każdego podmiotu, bez względu na miejsce wykonywania zawodu. W literaturze podnoszono, że
zagadnieniem spornym jest, czy wymagany standard jakościowy postępowania z pacjentem ma być konstruowany jako:
1) najlepszy sposób postępowania (uznawany za najlepszy w obecnym
stanie wiedzy),
2) sposób postępowania, możliwy do zrealizowania w danych okolicznościach,
4
5
6
7
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Art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r., O zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r., www. prawoizdrowie.abc.com.pl/publikacja.
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2004, s. 90.
L. Kubicki, Prawo medyczne, Warszawa 2004, s. 84.
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3) sposób postępowania, wynikający z przeciętnego poziomu praktyki
medycznej na danym obszarze8.
Jednak ustawa o zawodzie lekarza nie tworzy różnic pomiędzy lekarzami w zależności od ich usytuowania w różnych strukturach placówek medycznych. M. Sośniak twierdzi, że we wszystkich wypadkach
lekarz jest specjalistą powołanym do ratowania życia i zdrowia ludzkiego, obowiązanym do tej samej staranności (oczywiście w miarę jak
na to pozwalają okoliczności), bez względu na „węzeł kontraktowy”
(prawny –autor) łączący go z chorym9. Nie budzi także wątpliwości
fakt, iż w obecnym stanie ochrony zdrowia istnieją wyraźne przepaści technologiczne, np. pomiędzy prywatnym a publicznym zakładem
ochrony zdrowia, dlatego bez względu na możliwości danej placówki
wzorzec lekarza ma pozostawać ten sam.
Problem określenia obowiązków i powinności lekarza, w tym zasad należytej staranności, stawał niejednokrotnie przed sądami wielu
państw. Fundamentalne orzeczenie w tej materii Francuskiego Sądu
Kasacyjnego z 20 maja 1936 r. stwierdzało, że lekarz zobowiązuje się
wobec pacjenta do zabiegów sumiennych, uważnych i z zastrzeżeniem
okoliczności wyjątkowych, zgodnych z zasadami wiedzy10. Pierwowzór zasady należytej staranności ujęty w tym wyroku był później
wielokrotnie cytowany przez wiele orzeczeń sądowych i stał się w doktrynie obowiązujący11. W myśl tej zasady orzecznictwo zarówno światowe jak i krajowe bardzo często w konkretnych sprawach starło się
określić i sprecyzować, czym jest zasada należytej staranności, często
w sposób opisowy, tak by łatwiej było zauważyć brak lub uchybienie
w danym zdarzeniu wymaganych i określonych czynności medycznych. Pojęcie należytej staranności, jako priorytetowa zasada postępowania medycznego, pojawiło się w wykładni prawa już w latach 50.
ubiegłego wieku, mianowicie w sprawie Holt v/s Nesbitt i MacDonald
v/s Pottinger. Określono w tym precedensie podstawową zasadę, że to
8
9
10
11

L. Kubicki, Prawo medyczne, Warszawa 2004.
M. Sośniak, Elementy zawodowe w odpowiedzialności odszkodowawczej, Palestra 1964, nr 9, s. 4.
M. Nesterowicz, Prawo medyczne, Toruń 2004, s. 90–91.
Ibidem, s. 93.
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powód (pacjent) musi udowodnić okoliczności sprawy, które wskazują,
że szkoda nie powstałaby, gdyby pozwany lekarza dochował należytej
staranności12. Również bliższe obecnym czasom orzeczenie Sądu Najwyższego Pensylwanii z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie Toogood v/s
Rogal określiło, że szkoda powstaje w chwili, gdy lekarz nie dołożył
należytej staranności w wymaganych czynnościach medycznych13.
Orzeczenie o podobnej treści zapadło też w sprawie Hightower-Warren v/s Silk z dnia 23 sierpnia 1997 r., gdzie sąd (posiłkując się opinią
biegłego) stwierdził, że powikłania tzw. zwykle, nie występują (struny
głosowe pacjenta musiały zostać naciągnięte podczas operacji), jeżeli
zabieg przeprowadzony jest z zachowaniem reguł należytej staranności. W oparciu o wspomniane przesłanki stwierdzono, że niedbalstwa
dopuścił się lekarz dokonujący zabiegu14.
Jeśli chodzi o krajową wykładnię zasady należytej staranności,
to warto zacząć od orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 17 lutego
1967 r., dotyczącego pozostawienia w jamie brzusznej pacjentki dużego kompresu gazowego15. Warto zauważyć, że właśnie to orzeczenie
zaczęło traktować tzw. pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym jako złamanie reguły zasady należytej staranności (niedbalstwo),
a nie błąd w sztuce lekarskiej. Jak się okazuje, statystycznie skala „pozostawień” ciał obcych w polu operacji jest (była) na tyle duża, że
zakwalifikowano te przypadki jako uchybienia należytej staranności,
czyli uchybienia związane z zasadami prawidłowego posługiwania się
używanym sprzętem, polegającym na jego liczeniu – przed i po zabiegu. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 1972 r. także za
niedbalstwo lekarza (postać niezachowania reguły należytej staranności), uznano pozostawienie pod powłoką czaszki pacjenta odłamka metalowego urządzenia chirurgicznego, tzw. ogryzacza kostnego (o wymiarach 3,5 cm x 0,8 cm), odkrytego przypadkowo po siedmiu latach
G. Memeteau, Cours de droit medical, Bordeaux 2006, s. 417.
G. Memeteau, Cours de droit medical, Bordeaux 2006, s. 420.
14
Recueil General De La Jurisprudence Des Cours De Belgique En Matiere Civile, Commerciale, Criminelle, De Droit Public Et Administratif By Belgium, http://www.mediafire.com/?cyyd2zarrxdqaye.
15
Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 17.02.1967 r., I CR 435/66, OSN 10/1967, poz. 177.
12

13
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od przeprowadzenia operacji16. Kolejne orzeczenie, tym razem Sądu
Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 października 1992 r. stwierdza,
że: „zakład leczniczy jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ochrony pacjentów przed niebezpieczeństwem zakażenia
chorobą zakaźną. Jeżeli naruszenie tego obowiązku powoduje zwiększenie ryzyka infekcji i z tym właśnie ryzykiem łączy się choroba zakaźna pacjenta, zakład leczniczy ponosi odpowiedzialność za doznaną
przez pacjenta szkodę, chyba że przeprowadzi dowód, iż szkoda ta jest
następstwem innych okoliczności”17. Oczywistym jest fakt, że także
na podmiotach realizujących świadczenia medyczne (szpital) ciążą
obowiązki należytej staranności. Ciekawe orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 1998 r. głosi, że wysokie wymagania
staranności, jakiej oczekuje się od lekarzy, nie mogą się przekładać
w przypisywanie im obowiązków niemożliwych praktycznie do wykonania i tym samym wprowadzenie swoistej odpowiedzialności na
zasadzie ryzyka, co w sposób szczególny dotyczy czynności, z których
podjęciem połączone jest niebezpieczeństwo oraz wynikająca stąd
możliwość częstszego niż to zazwyczaj się dzieje powstania szkody
(np. transplantacja)18. Bardzo często w takich wypadkach, przy zachowaniu maksymalnej staranności ze strony podmiotu organizującego
lub wykonującego, np. skomplikowane operacje, przy zastosowaniu
wszelkich dostępnych środków ostrożności, nie da się wyłączyć możliwości powstania szkody, gdyż jej ryzyko stanowi nieodłączny i przez
nikogo niezawiniony element tego rodzaju czynności. Sąd stwierdził
jednak dalej, iż nie zwalnia to Skarbu Państwa z odpowiedzialności
za wyrządzoną pacjentowi szkodę (przykładowo, zapalenie wątroby
na skutek zakażenia wirusem HiV) na zasadach słuszności19. W orzeczeniu tym sąd starał się uwzględnić relację, zawsze występującego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25.02.1972 r., II CR 610/71, OSPiKA 1972, poz. 210.
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14.10.1992 r., I ACr 374/92, OSA Kr r II, poz. 44.
18
Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 3.03.1998 r., I Aca 14/98, Wokanda 10/1998.
19
Art. 417(2). Jeżeli przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej została wyrządzona szkoda na osobie, poszkodowany może żądać całkowitego lub częściowego jej naprawienia oraz zadośćuczynienia
pieniężnego za doznaną krzywdę, gdy okoliczności, a zwłaszcza niezdolność poszkodowanego do pracy lub
jego ciężkie położenie materialne, wskazują, że wymagają tego względy słuszności.
16
17
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ryzyka zabiegu do zasad należytej staranności, mianowicie interpretując to w taki sposób, że mimo prawidłowego zastosowania tych zasad,
ryzyko prowadzące do powstania szkody zawsze jest obecne.
Kolejny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 stycznia 1998 r., dotyczący ponownie podmiotu realizującego świadczenia medyczne,
gdzie sąd w wyroku uznał, że wina szpitala polega na tym, iż pozwany szpital nie zapewnił powódce bezpieczeństwa, do czego był
zobowiązany, mianowicie nie dołożył reguł szczególnej staranności
„działając przez swoich pracowników dla przeprowadzenia zabiegu w sposób i w warunkach, nienarażających pacjenta na zarażenie
go przy tym inną chorobą”20. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia
6 czerwca 1998 r., sąd rozpoznając sprawę stwierdził, że przy odpowiedzialności opartej na zasadzie słuszności zasadniczego znaczenia nabiera element subiektywny (pod postacią braku staranności), warunkujący obiektywną odpowiedzialność państwowej osoby
prawnej. Rodzi to obowiązek skoncentrowania się – przy analizie
stanu faktycznego – na subiektywnej stronie niedołożenia należytej
staranności strony pozwanej, jako zakładu leczniczego21. W wyroku z dnia 4 października 1999 r. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zasądził zadośćuczynienie (w kwocie 40 000 zł) na rzecz pacjentki,
w której sercu pozostawiono po operacji dwie igły atraumatyczne
(wykryte po 13 latach od zabiegu). Zdaniem Sądu, działanie lekarzy
wyrządzające szkodę nie mogło być zakwalifikowane jako błąd, lecz
stanowiło rażące zaniedbanie lekarza przeprowadzającego operację
i jednocześnie było wynikiem wadliwej organizacji pracy pozwanego
szpitala22. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy przyjął winę lekarza
polegającą na niedołożeniu należytej staranności, gdy podczas operacyjnego usunięcia pęcherzyka żółciowego w Szpitalu Klinicznym
Akademii Medycznej doszło do niezamierzonego przecięcia tzw.
wspólnego przewodu wątrobowego. Następstwem tego była żółciowa
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7.01.1998 r., II CKN 703/97.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6.11.1998 r., III CKN 4/98. 24 Wyroku z Sądu Okręgowego z dnia
4.10.1999 r., I C 708/96.
20
21

22
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marskość wątroby i inne poważne schorzenia pacjenta23. Obecnie
orzecznictwo staje na stanowisku, że tzw. należyta staranność powinna być wyższa niż przeciętna ze względu na przedmiot zabiegów
leczniczych, którym jest człowiek i skutki naruszenia zdrowia, które
często są nieodwracalne24. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 9 marca 2001 r. zostało podkreślone, że od lekarza wymaga się
staranności wyższej niż przeciętna z uwagi na przedmiot zabiegu,
którym jest życie i zdrowie człowieka25. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r. sąd uznał, że „lekarz powinien
przeprowadzać zabiegi operacyjne zgodnie ze sztuką i nauką lekarską oraz najwyższą starannością wymaganą od profesjonalisty”26.
Jak można zauważyć, jest tutaj mowa o postępowaniu, nawet z najwyższą starannością, czyli jak można sobie wyobrazić, postępowaniu
w myśl zasady, że lepiej się nie dało i nie było to możliwe.
Przykładem niezachowania zasady należytej staranności jest rażące
niedbalstwo czy jaskrawe odstępstwo od postępowania właściwego dla
reguł i zasad wykonywania zawodu lekarza (podstawowe ustawowe reguły to właśnie postępowanie lekarza z zasadami należytej staranności
i aktualną wiedzą)27. W wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 16 grudnia
2003 r. zdecydowanie podkreślono tę zasadę, mianowicie uznano, że
naruszenie obowiązku zachowania należytej staranności, niedbalstwo,
wadliwe działanie lub zaniechanie, stanowi podstawę odpowiedzialności zawodowej, cywilnoprawnej oraz karnej lekarza28. Z kolei wyrok
Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2005 r. podkreśla, że niepodjęcie
przez tzw. lekarza pierwszego kontaktu dodatkowych badań diagnostycznych świadczy o nienależytej staranności w ustaleniu przesłanek
Orzeczenie Sadu Najwyższego z 29.09.2000 r., V CKN 527/2000, OSN 3/2001, poz. 42.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2001 r., I Aca 124/2001, Przegląd Sądowy
2002, nr 10, s. 130) i Wyrok Sądu Najwyższego z 23 października 2003 r., V CK 311/02.
25
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 marca 2001 r., niepubl. wyrok Sadu Najwyższego
z 22 czerwca 2005 r., III CK 392/04.
26
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2003 r., III CK34/02.
27
Art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. – O zawodach lekarza i lekarza dentysty. Kodeks Etyki Lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r., www. prawoizdrowie.abc.com.pl/publikacja.
28
Wyrok Sadu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 16.12.2003 r., I Aca 573/03.
23
24
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stanowiących podstawę prawidłowej diagnozy lekarskiej29. W wyroku
Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2010 r. stwierdzono, że błędna diagnoza wynikła z przyczyn zawinionych przez lekarzy, tj. z niedołożenia przez nich należytej staranności w ustaleniu przesłanek, na których
oparli swoją diagnozę, w szczególności z nieprzeprowadzenia koniecznego badania pomocniczego w postaci biopsji30. W kolejnym wyroku
z dnia 13 października 2005 r. Sąd Najwyższy stwierdził: „[…] na lekarzu, jak na każdym profesjonaliście, spoczywa obowiązek właściwych
kompetencji. Chodzi przy tym o kompetencje rzeczywiste, merytoryczne, nie zaś formalne stwierdzone jedynie dyplomem”31. Wyrok Sądu
Apelacyjnego – Wydział I Cywilny w Krakowie z dnia 12 października
2007 r. podkreśla, że „winą lekarza jest niedołożenie najwyższej staranności, jaka jest możliwa przy obecnie stosowanych metodach leczenia
danego schorzenia i zabiegach standardowo wykonywanych”32. Z kolei w wyroku z dnia 24 stycznia 2008 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie
orzekł, że do obowiązków lekarzy nie tylko w czasie operacji, ale także
po jej przeprowadzeniu należy podjęcie takiego sposobu postępowania, który gwarantować powinien, przy zachowaniu aktualnej wiedzy
i zasad należytej staranności, przewidywany efekt w postaci wyleczenia, a przede wszystkim nienarażania pacjenta na pogorszenie stanu
zdrowia33. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z kwietnia 2008 r.
dotyczy z kolei zaniedbań opieki przedporodowej oraz niedochowania należytej staranności i ostrożności przy porodzie34. W podobnym
tonie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Lublinie w wyroku z dnia
12 marca 2009 r. Sprawa dotyczyła pacjentki, która usunęła kamienie
nerkowe metodą PCNL. Podczas zabiegu doszło do powikłań wynikających z uszkodzenia nerki nefroskopem, w związku z czym operację
zakończono metodą klasyczną. W takiej sytuacji pacjentka powinna
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 20 maja 2005 r., III CK 595/04.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 czerwca 2006 r., IV CSK 80/05, OSNC 2006/10/175.
31
Wyrok Sadu Najwyższego z dnia 13 października 2005 r., IV CK 161/05.
32
Wyrok Sądu Apelacyjnego – Wydział I Cywilny w Krakowie z dnia 12 października 2007 r., ACa
920/07.
33
Wyrok Sadu Apelacyjnego z dnia 24 stycznia 2008 r., I ACa 354/07, PS 2010, nr 10.
34
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2008 r., I ACa 109/08.
29
30
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być objęta szczególnym nadzorem, przez wykonanie dodatkowych badań. Ich niewykonanie, zdaniem sądu, było konsekwencją niezachowania należytej staranności w leczeniu pooperacyjnym i ostatecznie
doprowadziło do usunięcia nerki. Warto zaznaczyć, że odpowiedzialność nie miałaby miejsca, gdyby w procesie leczenia dołożono należytej staranności przeprowadzając niezbędne badania35. Na zakończenie
prezentacji przykładów z orzecznictwa w tej kwestii warto przytoczyć
tragiczne zdarzenie, które również w swym wymiarze opierało się na
niezachowaniu przez lekarza zasady należytej staranności, konkretnie
staranności diagnostycznej. W 2010 r. emerytowany lekarz z Kliniki
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie został skazany na rok więzienia
w zawieszeniu na dwa lata. Sąd w wyroku uznał, że lekarz nie dołożył
należytej staranności, gdy wydawał zgodę na przeszczep dwóch nerek.
Chodzi o wydarzenia z czerwca 2005 r., gdy wspomniany lekarz podjął
decyzję o przeszczepie nerek od 19-latka. Z wstępnej opinii histopatologa wynikało, że nastolatek mógł być chory na grasiczaka. Lekarz
uznał jednak, że nawet, jeśli faktycznie pacjent ma taką chorobę, to
stanowi ona niezłośliwą formę nowotworu i nie blokuje to zgody na
przeszczep. Już po transplantacji okazało się, że nie był to grasiczak,
a złośliwy chłoniak – choroba wysoce śmiertelna36.
Orzecznictwo sądowe stanowi bardzo cenną wykładnię w tłumaczeniu i interpretowaniu tego, czym jest zasada należytej staranności.
Wyliczanie opierające się na przykładach, na czym ta zasada polega,
jest bezcelowe, ponieważ zakres tego zjawiska jest ogromny. Na zakończenie skupię się tylko na podsumowaniu, w jakich problematycznych
okolicznościach niezachowanie tej zasady staje się prawnie naganne. Po
pierwsze, szkoda medyczna najczęściej powstaje w chwili, gdy lekarz
nie dołożył należytej staranności w wymaganych zawodowo i określonych formalnie czynnościach medycznych (diagnostyka, zabiegi). Formalnie i ustawowo jest sprecyzowane, że lekarz powinien przeprowadzać zabiegi operacyjne zgodnie z aktualną wiedzą i nauką lekarską,
35
36

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 12 marca 2009 r., I ACa 78/09.
www.lublin.gazeta.pl/lublin/1,35640,8688531,Precedensowy_wyrok_za_przeszczepienie_raka.html.
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natomiast nierespektowanie tej zasady może być interpretowane jako
niezachowanie należytej staranności w czynnościach medycznych. Następnie, przykładem niedołożenia należytej staranności w procesie leczenia jest niewykonanie niezbędnych czynności medycznych w oparciu o dostępne środki i metody leczenia. Kolejnym obowiązkiem lekarza
w myśl zasady należytej staranności jest dopilnowanie tego, aby uczynili to inni członkowie zespołu medycznego, którzy podlegają nadzorowi lekarza kierującego tym zespołem. Obowiązek sprawdzenia przez
lekarza kierującego zespołem, czy wszyscy jego członkowie dołożyli
należytej staranności w ramach podejmowanych przez siebie czynności medycznych, traktowane jest jako dołożenie należytej staranności
w nadzorze. Trzeba podkreślić, że właśnie działanie lekarzy wyrządzające szkodę często nie jest zakwalifikowane jako błąd, lecz jako rażące
zaniedbanie lekarza przeprowadzającego operację, czyli winę lekarza
polegającą na niedołożeniu należytej staranności. Obecnie orzecznictwo
zaczęło traktować tzw. pozostawienie ciała obcego w polu operacyjnym
jako złamanie reguły zasady należytej staranności (niedbalstwo). Tego
typu niedbalstwo lekarza uznaje się jako generujące określoną postać
niezachowania reguły należytej staranności. Generalnie każda postać
niedbalstwa, definiowana jako wadliwe działanie lub zaniechanie czynności medycznych jest naruszeniem obowiązku zachowania należytej
staranności. Niewykonanie dodatkowych badań diagnostycznych też
może świadczyć o nienależytej staranności w ustaleniu przesłanek stanowiących podstawę prawidłowej diagnostyki. Warto podkreślić, że
także podmiot medyczny realizujący świadczenia zdrowotne (szpital)
jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w celu ochrony
pacjentów przed niebezpieczeństwem, np. zakażenia chorobą zakaźną.
Podsumowując wymienione z orzecznictwa przypadki i treść opracowania można stwierdzić, że odpowiedzialność prawna zarówno lekarza jak
zozu (szpitala) nie miałaby miejsca, gdyby w procesie leczenia, diagnostyki, wykonywania zabiegów czy opieki nad pacjentami przestrzegano
zasady należytej staranności i to definiowanej oraz zastosowanej bardzo
szeroko, przeprowadzając wymagane czynności i zabiegi medyczne.

90

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

PRACE WYRÓŻNIONE w Konkursie na najlepszy esej
poruszający tematykę prawa medycznego – II edycja

Agnieszka Czechowska

Wybrane zagadnienia chirurgicznej zmiany płci
u osób dotkniętych transseksualizmem w Polsce

Wstęp
Gdyby przyjąć nawet najbardziej skrajną częstotliwość występowania transseksualizmu1, to i tak żyłoby w Polsce kilkaset osób, którym
los spłatał nadzwyczaj okrutnego figla. Żyjąc w atmosferze niezrozumienia i uprzedzeń ze strony otaczającego ich świata, muszą zmagać
się z rozdarciem pomiędzy fizyczną a psychiczną sferą własnej osobowości. Również sytuacja prawna nie skłania ich do optymizmu.
System prawny w Polsce, tak jak i w większości krajów na świecie2, opiera się o dychotomiczny podział płci na męską i żeńską. Jest
on tak zakorzeniony w naszych umysłach, że stanowi jedną z podstaw
funkcjonowania społeczeństwa. Każdej z płci przypisywane są odpowiednie dla niej role społeczne.
1
W światowym piśmiennictwie występowanie transseksualizmu szacuje się od 1:34000 do 1:100000.
M. Filar (red.), Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu, [w:] Prawo a Medycyna u progu XXI wieku,
Toruń 1987, s. 83.
2
Przykładem jednego z wyjątków może być hidźra (hijra) w Indiach. Potocznie nazywa się ich „trzecią
płcią”. Hidźrami zostają osoby urodzone biologicznie jako mężczyźni, którzy nie utożsamiają się kulturowo
lub psychicznie z męskimi rolami społecznymi lub utożsamiają się psychicznie z płcią żeńską; są to z reguły
transseksualiści, obojnacy, osoby urodzone z narządami obojga płci lub o płci nieokreślonej bądź mężczyźni
z jakiegoś powodu wykastrowani.
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Transseksualizm jest skrajnym zaburzeniem identyfikacji i roli
płciowej, klasyfikowany jako jednostka chorobowa3. W przeciwieństwie do innych zaburzeń, na przykład dewiacji seksualnych, transseksualizm nie polega tylko na zaburzeniach sfery seksualności. Definicja transseksualizmu, akceptowana przez polską doktrynę, podana
przez K. Imielińskiego, brzmi następująco: „transseksualizm oznacza
rozbieżność między poczuciem psychicznym płci a budową morfologiczno-biologiczną oraz płcią socjalną (metrykalną), które odczuwane
są jako «obce» i należące do płci przeciwnej”4. Transseksualista czuje
się mężczyzną uwięzionym w ciele kobiety (tzw. typ K/M) lub kobietą
uwięzioną w ciele mężczyzny (tzw. typ M/K). W związku z tym oraz
z powodu odrazy do posiadanego przez niego ciała, które uznaje za
„obce”, odczuwa dyskomfort, cierpienie i stałe, nieodparte pragnienie
dostosowania budowy ciała do płci przeżywanej psychicznie5.
Transseksualizm bywa często mylony z transwestytyzmem. Transwestytyzm nie jest chorobą, a rodzajem parafilii seksualnej i cechuje
się skłonnością do przebierania w stroje płci przeciwnej w celu osiągania satysfakcji seksualnej. W odróżnieniu od transseksualizmu osoba
taka nie odczuwa potrzeby „zmiany płci”.
Popęd płciowy u transseksualistów jest zgodny z płcią przeżywaną
psychicznie i skierowany do osobników tej samej płci według budowy ciała. Transseksualiści uznają go za heteroseksualny, a wynika
to stąd, iż przy wyborze partnera kierują się odczuwaną płcią, a nie
budową ciała6. Transseksualiści nie utrzymują kontaktów z homoseksualistami (chociaż wybierają partnera tej samej płci fizycznej).
Gdy tylko dowiedzą się, że partner jest homoseksualistą, rezygnują
3
Zaburzenie to figuruje w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych pod numerem F64.0.
4
K. Imieliński, Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1982, s. 253. Por. C. Gromadzki, Poczucie
przynależności do danej płci jako kryterium przy zmianie oznaczenia płci w akcie urodzenia transseksualistów,
Przegląd Sądowy 1997, nr 10, s. 63; M. Adamczyk, Zmiana płci w świetle aktualnego stanu prawnego, Przegląd Sądowy 2006, nr 11–12, s. 206.
5
A. Strzelecka, Rola zjawiska transseksualizmu w procesie przekraczania barier płci, [w:] A. Kuczyńska, E. Katan-Dzikowska (red.), Zrozumieć płeć II: studia interdyscyplinarne, Wrocław 2004, s. 481.
6
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo androgyne: transseksualizm: mity i rzeczywistość, Warszawa
1988, s. 119.
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ze znajomości w obawie, iż mogliby być posądzeni o taką samą orientację seksualną7.
Transseksualiści jednak spychają zainteresowania seksualne na dalszy plan, wobec dążenia przez nich do uznania przez społeczeństwo
wybranej płci. Lekarze wskazują na dwa możliwe rozwiązania, by
urzeczywistnić dążenia transseksualistów:
1) chirurgiczną zmianę płci8,
2) sądową zmianę płci wraz ze zmianą imienia i nazwiska.
Oba rozwiązania stanowią jednak problem zarówno etyczny jak
i prawny9.

Charakterystyka chirurgicznej zmiany płci
Transseksualiści dążąc do urzeczywistnienia płci psychicznej stosują różnorodne terapie, które mają na celu zharmonizowanie ciała i psyche. Jedną z najczęściej stosowanych form leczenia jest chirurgiczna
zmiana płci, czyli zabieg operacyjny przystosowujący morfologicznobiologiczną budowę ciała do poczucia przynależności do danej płci10.
Aby móc dokonać chirurgicznej zmiany płci należy postępować według następującego trybu11:
1) uzyskanie skierowania z Zakładu Seksuologii i Patologii więzi Międzyludzkich Centrum Podyplomowego Kształcenia Medycznego
wyspecjalizowanego w diagnozowaniu transseksualizmu,

Ibidem, s. 160–161.
Termin ten przyjął się w literaturze prawniczej i medycznej, jednakże większość transseksualistów,
z którymi rozmawiałam wolałaby, aby ten termin zastąpić stwierdzeniem „chirurgiczna korekcja płci”. Twierdzą, że płeć się nie zmienia, że posiadają ją cały czas taką samą, toteż nie ma mowy o zmianie płci. Dodają
także, iż operacja polega na dostosowaniu wadliwie skonstruowanego ciała do płci przeżywanej psychicznie,
więc operacja adaptująca nie polega na „zmianie płci”, a na „usuwaniu nieprawidłowości”.
9
A. Zielonacki, Zmiana płci w świetle prawa polskiego, Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny
1988, zeszyt 2, s. 41.
10
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów jako czynność lecznicza, Prawo
i Medycyna 2007, nr 1, s.101.
11
Tryb przesłanek ustalono w grudniu 1983 r. na spotkaniu ekspertów medycyny. Zob. M. Filar, Transseksualizm jako problem prawny, Przegląd Sądowy 1996, nr 1, s. 77.
7

8
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2) odbycie dwuletniej obserwacji u lekarza specjalisty połączonej z leczeniem hormonalnym,
3) sprostowanie aktu urodzenia w drodze art. 189 kodeksu postępowania cywilnego12 oraz zmiana imienia i nazwiska na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1956 roku13 o zmianie imion i nazwisk14,
4) odbycie operacji adaptującej.
Dwuletnia obserwacja, poprzedzona gruntowną diagnostyką, jest
okresem próby, zwanym „testem realnego życia”, którego celem jest
przystosowanie transseksualisty do funkcjonowania w nowej, odmiennej płciowo roli społecznej. Terapia hormonalna trwa przez całe życie
transseksualisty15.
Kiedy wygląd zewnętrzny, interakcje z ludźmi oraz sposób zachowania – jako przedstawiciela płci odmiennej – są zadowalające,
po przeprowadzonych badaniach medyczno-psychologicznych można przystąpić do procedury sprostowania aktu urodzenia oraz zmiany
imienia i nazwiska16.
Ostatnim etapem jest operacja adaptująca. W ramach zabiegu kobiety poddawane są mastektomii (usunięciu piersi), histektomii (usunięciu macicy) oraz oforektomii (usunięciu jajników). Po tym etapie następuje falloplastia, czyli wytworzenie sztucznego penisa. U mężczyzn
dokonuje się usunięcia penisa i jąder, wytworzenia pochwy i żeńskich
narządów płciowych17 (orchidektomia – usunięcie jąder; SRS – usunięcie penisa wraz z jądrami, po czym następuje waginoplastia, czyli
wytworzenie żeńskich narządów płciowych). Po zabiegach adaptujących transseksualiści przechodzą zazwyczaj operacje kosmetyczne.
Dz. U. z 1964 r. nr 43, poz. 296.
Dz. U. z 2005 r. nr 233, poz. 1992.
14
Sprostowanie aktu urodzenia jeszcze przed odbyciem zabiegu adaptującego może się odbyć, jeśli pacjent zaczął już terapię hormonalną i cechy nowo kształtującej się płci są przeważające, a ponadto stan ten
jest nieodwracalny. Zob. Uchwała SN z 25 lutego 1978 r., III CZP 100/77, „Orzecznictwo Sądów Polskich
i Komisji Arbitrażowych” 10/1983, poz. 217, s. 514–515. A. Zielonacki nie zgadza się ze stanowiskiem Sądu
Najwyższego, twierdząc, że do sprostowaniu aktu urodzenia powinno dojść dopiero po odbyciu zabiegu adaptacyjnego. Wskazuje na możliwość nie odbycia zabiegu operacyjnego po sądowej zmianie płci i związane
z tym implikacje prawne. Zob. A. Zielonacki, Zmiana płci…, op. cit., s. 53.
15
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 101.
16
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo androgyne…, op. cit., s. 253.
17
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 102.
12
13
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Zmiany jakie zachodzą po odbyciu operacji adaptującej są nieodwracalne, dlatego też tak wielką wagę przywiązuje się do postępowania
według wyżej wyznaczonego schematu. Co prawda możliwe jest przywrócenie usuniętych piersi za pomocą implantów, jak również odcięcie sztucznie wytworzonego penisa, jednakże wiąże się to z kolejnymi
zabiegami, a w konsekwencji – bliznami pooperacyjnymi oraz możliwymi powikłaniami. Niestety, wycięcie macicy i jajników, jak również
jąder, prowadzi do bezpłodności18 i jest uszkodzeniem jak najbardziej
trwałym. Dlatego po wykonaniu zabiegu nie można już niczego cofnąć. Niekiedy zabiegi adaptujące niosą za sobą szereg różnych komplikacji, z których transseksualiści muszą sobie zdawać sprawę. Dla
kobiet zmieniających płeć na męską są to między innymi: uporczywe
bóle brzucha i przedramienia, infekcje w miejscach wstawienia protezy
penisa, możliwy brak czucia w tym narządzie, powikłania w układzie
wydalania czy psychozy pooperacyjne. U mężczyzn mogą wystąpić:
reinfekcje pęcherza, martwice tkanek pochwy i zwiększone ryzyko nowotworu tego narządu oraz psychozy pooperacyjne19.
Większość pacjentów dobrze przyjmuje zabieg. Pomijając wyżej
wymienione komplikacje, można mówić o pozytywnym rezultacie
zabiegów adaptujących. Osoby po zabiegach twierdzą, że „odczuwają subiektywne zadowolenie po zmianie płci. Podkreślają, że gdyby
mieli wybierać jeszcze raz, z pewnością zrobiliby to samo, mimo iż
sam wynik operacji może być w niektórych przypadkach nie w pełni
zadowalający, szczególnie przy obraniu współżycia płciowego jako
kryterium oceny”20. Występujące w piśmiennictwie przypadki powtórnej zmiany płci – przywrócenia płci morfologiczno-biologicznej
po wykonaniu zabiegu adaptacyjnego – były to najprawdopodobniej
błędnie zdiagnozowane przypadki (objawy transwestytyzmu są niekiedy mylone z transseksualizmem) bądź też operacje następowały
zbyt szybko, nim pacjenci dokładnie przemyśleli zabiegi lub wbrew
W przypadku mężczyzn chodzi o możliwość zapłodnienia, w przypadku kobiet – poczęcia, donoszenia
i urodzenia dziecka.
19
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 102–103.
20
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo androgyne…, op. cit., s. 267.
18
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zaleceniom lekarzy prowadzących. Mogło to również wynikać z choroby psychicznej pacjentów.
Należy również wskazać, że próby terapii innych niż chirurgiczna zmiana płci nie przyniosły pożądanych rezultatów. Bezskuteczne
okazało się zastosowanie m.in. psychoanalizy, hipnozy, terapii behawioralnej, farmakoterapii oraz awersyjnego przewarunkowania. K.
Imieliński wskazuje na fakt, że przyczyną nieefektywności tych terapii jest niemożność zmiany identyfikacji płciowej, czyli psychicznego
poczucia płci21.
Trzeba zauważyć fakt, iż chirurgiczna zmiana płci jest jedynie
leczeniem objawowym, upodabniającym daną osobę do nowej płci,
zbliżającym budowę ciała do poczucia przynależności do odmiennej
psyche. Nie znaleziono jeszcze skutecznej terapii tej kwestii22.

Warunki dopuszczalności chirurgicznej zmiany płci
Chirurgiczne zabiegi adaptujące, jak było wyżej wspomniane, pozbawiają transseksualistę możliwości płodzenia, wyczerpują tym samym według polskiej nauki prawa karnego znamiona stypizowanego
w art. 156 § 1 pkt 1 kodeksu karnego: kto powoduje ciężki uszczerbek
na zdrowiu w postaci pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy,
zdolności płodzenia […] podlega karze pozbawienia wolności od roku
do lat 1023. Brak szczególnych uregulowań prawnych uprawnia do refleksji nad potencjalnymi podstawami legalności wykonywania takich
zabiegów, bowiem „wprawdzie czyn formalnie odpowiadający dyspozycji zakazu karnego nie zawsze jest przestępstwem, jednak wyłączenie jego kryminalnej bezprawności, a w konsekwencji przestępności,
wymaga wskazania okoliczności, która może to sprawić”24.
Ibidem, s. 260.
Ibidem, 103–104.
23
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku: Kodeks karny. Dz. U. z 1997 r. nr 88, poz. 553 z późń. zm.
24
J. Warylewski, O duszy uwięzionej w obcym ciele – dopuszczalność chirurgicznej zmiany płci w świetle
prawa karnego, Gazeta Sądowa 2000, nr 7–8, s. 57.
21
22
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Wobec braku szczególnych unormowań prawnych podstawą legalności dokonywanych zabiegów mogą być zasady ogólne wynikające
z art. 34 ust. 1 w zw. z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty25, zgodnie z którymi chirurgiczne operacje są dozwolone
po spełnieniu następujących przesłanek:
1) zgody pacjenta wyrażonej na piśmie,
2) celu leczniczego operacji.
Odnosząc się do pierwszej przesłanki, lekarz ma obowiązek, przed
podpisaniem zgody przez pacjenta, udzielić mu informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznania, diagnozie, proponowanych metodach leczniczych, następstwach ich zastosowania, wynikach leczenia i rokowaniach26 (art. 34 ust. 2 w zw. z art. 31 ust. 1). Może udzielać informacji
także innym osobom, lecz tylko za zgodą pacjenta.
Warto przyjrzeć się postulatowi K. Rozentala dotyczącego wyrażania zgody przez pacjenta na zabieg zmiany płci. Autor stwierdza, że ze
względu na amputacyjny charakter zabiegu adaptującego należałoby
wymagać, aby zgoda wyrażona była „w szczególnej formie, a mianowicie złożenia podpisu pod specjalnym dokumentem zawierającym
wyczerpujące pouczenie o bezpośrednich i pośrednich skutkach zabiegu, zwłaszcza w dziedzinie zdolności prokreacyjnej oraz o wielkości
łączącego się z nim ryzyka”. Wśród małoletnich dopuszczalna byłaby
tak zwana podwójna zgoda, oprócz przedstawiciela ustawowego zgodę
powinien podpisać małoletni, jeśli, oczywiście, posiadałby on właściwe rozeznanie, które umożliwiałoby mu świadomą zgodę27. Trzeba
jednak mieć na uwadze, iż uchybienie tej formie nie powodowałoby
automatycznej bezprawności przeprowadzonego zabiegu chirurgicznego, jeśli świadoma zgoda została wyrażona w inny sposób28.
J. Warylewski proponuje możliwość uznania zabiegów adaptujących za legalne poprzez posłużenie się konstrukcją „samodzielnego
Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. Tj.: Dz. U. z 2008 r. nr 136, poz. 857.
Zob. także: S. Niemczyk, A. Łazarska, Materialnoprawne elementy aktu zgody pacjenta w ujęciu
prawnym i medycznym, Prawo i Medycyna 2005, nr 5, s. 49.
27
K. Rozental, O zmianie płci metrykalnej de lege ferenda, Państwo i Prawo 1991, nr 10, s. 72.
28
P. Daniluk, Prawne aspekty „chirurgicznej zmiany płci” u transseksualistów (Uwagi de lege ferenda),
Państwo i Prawo 2007, nr 5, s. 76.
25
26
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kontratypu zwyczajowego, którego jednym ze znamion byłaby zgoda
pokrzywdzonego”. Zdaniem autora taki kontratyp transseksualizmu
lub zmiany płci nie zawierałby wymagania celu leczniczego, wyłączałby bezprawność kryminalną chirurgicznej zmiany płci nawet
wtedy, gdy zabiegi byłyby wykonywane przed zmianą aktu urodzenia
transseksualisty29.
Analizując drugą przesłankę legalności zabiegów adaptacyjnych
należałoby zbadać, czy operacje chirurgiczne u transseksualistów
można zakwalifikować do czynności leczniczych.
W problematyce leczniczego charakteru chirurgicznej zmiany płci
padały wypowiedzi przedstawicieli polskiej doktryny z zakresu prawa. Wśród nich wypowiedział się M. Filar, którego zdaniem „operacje tego typu nie są przeprowadzane w celu leczniczym, ponieważ
charakteryzują się one odwrotną kierunkowością niż zabiegi lecznicze”30. Zabieg leczniczy zmierza w kierunku od stanu choroby do
zdrowia, natomiast u transseksualistów chirurgiczna zmiana płci nie
dość, że nie posiada takiego kierunku, to jeszcze utrwala „patologiczną identyfikację rodzajową”. Transseksualizm jest zaburzeniem
identyfikacji rodzajowej, a zabieg adaptujący nie prowadzi do przywrócenia prawidłowej, biologicznej identyfikacji rodzajowej, tylko
pogłębia już istniejący stan identyfikacji, wytwarzając atrapy narządów płciowych niemogących spełniać funkcji prokreacyjnych i czyni
ten stan nieodwracalnym31.
Przyjęcie natomiast, że zabieg adaptacyjny miałby na celu poprawę
zdrowia psychicznego kosztem poświęcenia zdrowych organów ciała, obligowałoby do rozważania tychże operacji jako kontratypu stanu wyższej konieczności z art. 26 kodeksu karnego. Jednakże w tym
stanie rzeczy problemem pozostaje wymóg każdorazowego wykazywania bezpośredniego niebezpieczeństwa, które uzasadniałoby
tak dalece idącą interwencję chirurgiczną. Zdaniem M. Filara należy
J. Warylewski, O duszy uwięzionej w obcym ciele…, op. cit., s. 57.
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 104. Zob. również: P. Daniluk, Cel leczniczy w świetle poglądów doktryny prawa, Prawo i Medycyna 2005, nr 2, s. 38.
31
Ibidem, s. 104–105.
29
30

98

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

Wybrane zagadnienia chirurgicznej zmiany płci u osób dotkniętych…

uznać, że chirurgiczne zabiegi adaptacyjne należą do nieleczniczych
(nieterapeutycznych) czynności lekarskich. Za uznanie ich za legalne,
konieczne jest spełnienie kilku warunków32:
1) zaistnienie podstawy legalności w postaci konfliktu dóbr, gdzie dobra „ratowane” będą przedstawiały wartość większą od dóbr „poświęcanych”, bądź narażonych na niebezpieczeństwo,
2) spełnienie przesłanek natury ogólnej – przeprowadzenie zabiegu
przez kompetentnego lekarza i zgodnie z lege artis po uzyskaniu
zgody pacjenta,
3) spełnienie warunków szczegółowych – przesłanek kontratypu legalności.
Podstawą kontratypu legalności owych zabiegów będzie mieć zgoda adresata tej czynności, w tym wypadku pacjenta. Przesłankami do
zaistnienia kontratypu legalności będą33:
1) żądanie przez transseksualistę szczegółowego poinformowania
o wszelakich implikacjach biologiczno-lekarskich,
2) uzyskanie przez transseksualistę skierowania z ośrodka zajmującego się tego typu diagnostyką,
3) odbycie dwuletniej terapii hormonalnej połączonej z obserwacją.
Spełnienie wszystkich warunków daje lekarzowi posiadającemu
specjalistyczne, kwalifikowane uprawnienia lekarskie podstawę do
wykonania zabiegu adaptującego i wyłącza odpowiedzialność lekarza za przestępstwo z art. 156 § 1 kodeksu karnego, przy jednoczesnym uznaniu, że „przeprowadzenie powyższego zabiegu […] mieści się w ogólnym standardzie lekarskiego lege artis”. Lekarz może
być pociągnięty do odpowiedzialności karnej, lecz tylko za powstałe
niekorzystne następstwa zdrowotne, jeśli lekarz, przy przeprowadzeniu takiego zabiegu, w technicznym sensie naruszył zasady sztuki
lekarskiej – na przykład nie posiadał wymaganych kwalifikacji do
przeprowadzania zabiegów adaptacyjnych. W związku z tym będzie ponosił odpowiedzialność za jedno z nieumyślnych przestępstw
32
P. Daniluk, Pozaustawowe nieterapeutyczne (nielecznicze) czynności lekarskie, Państwo i Prawo 2006,
nr 1, s. 72–73.
33
M. Filar, Lekarskie prawo karne, Kraków 2000, s. 218–219.
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skutkowych przeciwko życiu i zdrowiu, w zależności od rodzaju następstw zdrowotnych34.
K. Rozental35 stawia pod znakiem zapytania leczniczy charakter
zabiegów adaptujących ze względu na wysokość kosztów zabiegów
korekcyjnych, nawet w świetle aprobowanej w etyce lekarskiej zasady
tzw. podwójnego skutku. Pełny koszt zabiegów może wahać się w granicach od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych36.
G. Rejman przedstawiła nieco inny pogląd dotyczący chirurgicznej
zmiany płci. Jej zdaniem narusza przepisy prawa karnego korekta płci
u dorosłych transseksualistów, która prowadzi do ciężkiego uszkodzenia ciała, nawet za zgodą i na usilną prośbę pacjenta. „Skoro bowiem
taka korekta nie jest w stanie przywrócić funkcji biologicznych organów decydujących o płci człowieka i stanowi tylko atrapę tych funkcji, to postępowanie takie nie mieści się w pojęciu czynności leczniczej i jako takie jest karalne na podstawie przepisów o uszkodzeniu
ciała”37. Bardziej liberalne stanowisko wyraziła w swoim opracowaniu38, stwierdzając, iż nadanie zabiegom adaptującym leczniczego
charakteru nawet w środowisku lekarskim wywołuje wątpliwości.
Z kolei J. Przybylska kategorycznie stwierdza, iż zabiegi adaptacyjne wykonywane w ramach chirurgicznej zmiany płci są zabiegami
leczniczymi. Za podstawę swoich rozważań przytacza definicję Konstytucji Światowej Organizacji Zdrowia, zgodnie z którą „zdrowie
jest stanem pełnego dobrobytu fizycznego, umysłowego i społecznego, nie polega zaś wyłącznie na braku choroby bądź ułomności. Dysponowanie najlepszym stanem zdrowia, jaki tylko da się osiągnąć,
stanowi jedno z praw fundamentalnych każdej istoty ludzkiej, bez
względu na jej rasę, religię, poglądy polityczne, stan ekonomiczny
Ibidem, s. 219–220.
K. Rozental, O zmianie płci metrykalnej…, op. cit., s. 71.
36
Zasada podwójnego skutku oznacza, że każde działanie może spowodować zarówno zamierzony skutek dobry, jak i niezamierzony skutek zły. Więcej na ten temat: T. Biesaga, Wobec uporczywej terapii, Medycyna Praktyczna 2005, nr 11–12, s. 28.
37
G. Rejman, Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 22 czerwca 1989 r. (III CZP 37/89), Orzecznictwo
Sądów Polskich 1991, nr 2, poz. 35, s. 67.
38
G. Rejman, Problemy prawne związane z transseksualizmem, Edukacja Prawnicza 1994, nr 2, s. 29.
34
35
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lub społeczny”39. Dokonywanie zabiegów na zdrowych pod anatomicznym względem organach nie można byłoby uznać za lecznicze
czynności jedynie w przypadku, gdy ich dokonanie niosłoby za sobą
większe konsekwencje negatywne dla zdrowia fizycznego niż przewidywane korzyści40.
S. Dulko podkreśla, że ani ciało, ani psychika nie są chore, lecz
pozostają w silnej dysharmonii i w związku z tym leczenie zaburzeń
identyfikacji płciowej posiada specyficzny charakter. Nie polega na
przywracaniu wyjściowego stanu sprawności, jak ma to miejsce w terapii medycznej, ale usuwane są prawidłowo działające organy płciowe
i poprzez to realizowana jest pomoc pacjentowi w urzeczywistnieniu
jego potrzeb psychicznych41. S. Dulko stwierdza, że w przypadkach
chirurgicznej zmiany płci nie może być mowy o odwrotnej kierunkowości, ponieważ nie ma kierunku od stanu zdrowia do choroby, nie
ma różnicowania ciała i psychiki pod względem choroby; ciało i psychika są zdrowe, leczenie zaś polega na usunięciu stanu chorobowego,
jakim jest rozbieżność pomiędzy budową morfologiczno-biologiczną
a poczuciem przynależności do danej płci. W istocie jest to usunięcie dysharmonii pomiędzy zdrowym ciałem, jak i psychiką, poprzez
zabieg adaptacyjny, natomiast nie jest możliwe dokonanie korekcji
poprzez oddziaływanie na psychikę42.
Lekarze akcentują fakt, iż w przypadku transseksualizmu mają do
wyboru trzy możliwości:
1) próbować wyleczyć pacjenta nieskuteczną metodą,
2) pozostawić pacjenta bez leczenia,
3) wykonać chirurgiczną zmianę płci.
Część z lekarzy wybiera chirurgiczną zmianę płci, nawet jeśli posiadają wiedzę, iż jest to operacja na zdrowych organach i – co się z tym
łączy – zabieg nie ma na celu ratowania życia i zdrowia fizycznego,
39
J. Przybylska, Cywilnoprawne aspekty instytucji zgody pacjenta na interwencję medyczną i jej definicja, Monitor Prawniczy 2003, nr 16, s. 743.
40
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 107.
41
S. Dulko, [w:] K. Imieliński, S. Dulko, Apokalipsa płci, Szczecin 1989, s. 295.
42
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 108–109.
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a jedynie zmniejszenie cierpienia i bólu psychicznego. Wymogiem
dokonania takiej operacji jest świadoma zgoda pacjenta i przekonanie
lekarza o właściwej celowości zabiegu wraz z posiadaniem wiedzy
i wykonaniem stosownych badań43.
Współczesna medycyna daje możliwości do spełniania potrzeb
transseksualistów. Problemem pozostaje nadal psychiczne poczucie zapewnienia, iż jego umyślnie wyrażone żądanie zostanie wnikliwie rozważone i według stanu wiedzy oraz sumienia wykorzystane dla dobra
transseksualisty44. Jeśli jednak oczekiwania te nie zostaną zrealizowane, w części przypadków jedynym wyjściem staje się samobójstwo.
Wykonanie zabiegu pozwala transseksualistom zaspokoić potrzeby
niemożliwe do spełnienia przed operacją ze względu na rozbieżność
morfologiczno-biologiczną. Uzyskanie takiego stanu w pełnej mierze
wypełnia cele leczenia objawowego, które jest jak na razie najskuteczniejszą formą terapii.
Specyfika chirurgicznej zmiany płci przejawia się również w ocenie
wieku, po osiągnięciu którego można dokonać zabiegu adaptacyjnego.
Polska doktryna prawa zajmuje stanowisko, że możliwość wykonania zabiegu chirurgicznego może dotyczyć tylko osób mających pełną
zdolność do czynności prawnych45. Zgodnie z art. 11 kodeksu cywilnego46 pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletniości, a pełnoletniość (art. 10 § 1 kodeksu cywilnego)
uzyskuje osoba po ukończeniu osiemnastu lat, z wyjątkiem kobiet po
ukończeniu lat szesnastu, które uzyskały pełnoletniość w wyniku zawarcia małżeństwa za zezwoleniem sądu47 (art. 10 § 2 kodeksu cywilnego). K. Rozental postuluje, aby nie zamykać drogi do chirurgicznej
zmiany płci małoletnim. Stwierdza on, iż w niektórych przypadkach
takie zabiegi adaptujące wpłynęłyby korzystnie na ich funkcjonowanie
K. Imieliński, S. Dulko, Przekleństwo androgyne…, op. cit., s. 258–259.
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 111.
45
M. Filar, Prawne i społeczne aspekty transseksualizmu…, op. cit., s. 77; K. Rozental, O zmianie płci
metrykalnej…, op. cit., s. 69; P. Daniluk, Prawne aspekty „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 73.
46
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93.
47
Z. Szczurek, Prawo cywilne dla studentów administracji, Kraków 2005, s. 52.
43
44
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w nowej roli rodzajowej. Jednakże ogranicza on swój postulat do osób
interseksualnych, konstatując to tym, iż osoby transseksualne powinny
decyzję o zmianie płci podejmować samodzielnie i z rozwagą, a ustalenie granicy wiekowej równoznacznej z pełnoletniości daje im możliwość wyrażenia prawnie skutecznej zgody na zabieg48. Co ważniejsze,
transseksualista zazwyczaj jest już dojrzały płciowo oraz ma ukształtowane poczucie przynależności do danej płci.
Wydaje się, że formułowanie sztywnej granicy wieku, po której
można wykonać zabieg adaptacyjny, nie jest pożądane. Lekarze specjaliści powinni opiniować rzeczywistą i nieodwracalną identyfikację
rodzajową płci psychicznej i w oparciu o sporządzoną dokumentację
medyczną zezwolić na zabieg pacjenta nawet małoletniego, jeśli może
on wyrazić świadomą zgodę. Podobnie jak w przypadku małoletnich,
nie można przekreślać możliwości chirurgicznej zmiany płci u osób
ubezwłasnowolnionych, bowiem nie ma żadnych przeciwwskazań,
by pozbawić ich tej możliwości. Wymogiem jest tylko, by występowali z dobrowolnym i świadomym żądaniem zabiegu chirurgicznego,
a specjaliści stwierdzili stały, nieodwracalny transseksualizm49.

Uwagi de lege ferenda
Ramy niniejszego opracowania pozwalają na przedstawienie jedynie niektórych zagadnień łączących się z problematyką chirurgicznej zmiany płci. Istnieje wiele nierozwiązanych kwestii w tej materii,
jak np. stanowisko poszczególnych religii czy problematyka operacji
adaptujących w czasie trwania związku małżeńskiego, ponieważ taka
zmiana płci będzie de facto prowadziła do sytuacji, w której małżonkowie posiadaliby tę samą płeć.
Nie są to jedyne problemy związane z zabiegami adaptacyjnymi,
które mogą pojawić się u ludzi dotkniętych transseksualizmem. Wydaje
48
49

K. Rozental, O zmianie płci metrykalnej…, op. cit., s. 69–70.
P. Daniluk, Prawne aspekty „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 74–75.
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się, że ustawodawca powinien uregulować przesłanki dopuszczalności
i trybu chirurgicznej oraz sądowej zmiany płci.
Należy także orzec, czy nowe zmiany powinny być usytuowane w odrębnej ustawie czy też dostateczne będzie znowelizowanie obowiązujących ustaw. Zdaniem A. Zielonackiego tworzenie nowego aktu prawnego dla wąskiej grupy społecznej nie wydaje się pożądane, a wszelkie
kwestie związane z transseksualizmem można rozwiązać na gruncie
obowiązujących przepisów prawnych50. P. Daniluk natomiast postuluje o stworzenie odpowiedniej regulacji ustawowej, która zakończyłaby
spory co do prawnej dopuszczalności zabiegów adaptujących, tworząc
pozakodeksowy kontratyp, zapewniający legalność owych zabiegów po
spełnieniu wykazanych tam przesłanek. Stwarzałoby to także warunki
do spełniania funkcji ochronnej przez przepisy prawa karnego51.
Na koniec warto zaznaczyć, iż zagadnienia związane z transseksualizmem, w tym terapia poprzez chirurgiczną zmianę płci, rodzą określone konsekwencje nie tylko na gruncie prawa karnego, ale oddziałują na stosunki cywilnoprawne oraz administracyjnoprawne. Prawo
jest jedną z fundamentalnych podstaw funkcjonowania społeczeństwa
i dlatego, by nie dyskryminować nikogo, powinno przyjść transseksualistom z pomocą, nawet jeśli jest to znikoma część całego społeczeństwa. Bowiem ich sytuacja z samej swej natury jest bardzo ciężka52.

50
51
52
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A. Zielonacki, Zmiana płci…, op. cit., s. 55.
P. Daniluk, Zabieg „chirurgicznej zmiany płci”…, op. cit., s. 112.
M. Filar, Transseksualizm jako problem prawny…, op. cit., s. 74.
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Szkoda wyrządzona badaniem klinicznym w świetle
nowelizacji przepisów prawa farmaceutycznego

Badania kliniczne są niezbędne do oceny skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków. Proces ten ewoluuje i staje się coraz bardziej
zintensyfikowany. Coraz większy nacisk kładzie się na pracę nad rozwojem samej cząsteczki zanim rozpocznie się prowadzenie badań klinicznych. W prowadzeniu każdego badania bierze udział wiele podmiotów powiązanych ze sobą różnymi stosunkami prawnymi, a każde
ich działanie lub zaniechanie może mieć wpływ na bezpieczeństwo
uczestników badania. W przepisach ustawy oraz rozporządzeń
wykonawczych do niej wyróżnia się cztery kategorie podmiotów
uczestniczących w prowadzeniu badania klinicznego: sponsora,
badacza, ośrodek badawczy oraz organizację prowadzącą badanie kliniczne na zlecenie (CRO)1. Prowadzenie badań klinicznych
wiąże się z ryzykiem, dlatego też ustawodawca, zarówno na poziomie
europejskim jak i krajowym, nałożył na Badacza i Sponsora obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Prowadzenie badania klinicznego niesie ze sobą ryzyko jak również korzyści, dlatego
też kryteria ustalone dla legalności i prawidłowości prowadzonych
badań są obostrzone. Prawo musi zabezpieczać interesy uczestnika
badania mając na uwadze ryzyko, które niesie ze sobą uczestniczenie
w danym badaniu.
1

M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Prawo Farmaceutyczne, Warszawa 2008, s. 238.
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Ustalenie zasad odpowiedzialności za wyrządzone w związku z prowadzonym badaniem szkody nie zostało uregulowane w jednej ustawie. Jednakże, zgodnie z proponowanymi zmianami, polski ustawodawca podjął próbę uregulowania ogólnych zasad odpowiedzialności
Sponsora za prowadzone badania, w projekcie ustawy Prawo Badań
Klinicznych Produktów leczniczych i Produktów Leczniczych Weterynaryjnych2, tym samym tworząc kompleksowy akt prawny regulujący tę materię. Należy nadmienić, iż przyszłość opracowanego przez
Ministerstwo Zdrowia projektu ustawy Prawo Badań Klinicznych stoi
obecnie pod znakiem zapytania – do dnia dzisiejszego nie rozpoczął
się proces legislacyjny w sejmie. Jak wskazują specjaliści zajmujący
się badaniem rynku badań klinicznych, Polska jest jednym ze strategicznych krajów dla koncernów farmaceutycznych w dziedzinie prowadzonych badań klinicznych3. Polska zajmuje dziesiątą pozycję na
świecie i pierwszą wśród rynków wschodzących, dlatego też koniecznym jest dostosowanie polskich procedur do praktyki panującej w krajach europejskich, przy zachowaniu konkurencyjności cenowej rynku
polskiego i dynamicznego rozwoju innowacji farmaceutycznych.

1. Uregulowanie odpowiedzialności odszkodowawczej
w prawie Unii Europejskiej
Ustawodawca Europejski wprowadził w dyrektywie 2001/20/WE4
ogólną klauzulę nakładającą obowiązek na Państwo Członkowskie prowadzenia badania klinicznego pod warunkiem, jak wskazuje art. 2 f,
istnienia przepisów dotyczących ubezpieczenia lub odszkodowania od
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_ustawy_obk_24052011.pdf. Tekst projektu ustawy prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych z dnia
18 kwietnia 2011 r.
3
http://www.pwc.com/pl/pl/biuro-prasowe/Badania_kliniczne_2010XI.pdf Zgodnie z przygotowanym
raportem dotyczącym badań klinicznych w Polsce, na zlecenie PriceWaterHauseCoopers.
4
Dyrektywa 2001/20/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich, odnoszących się
do wdrożenia zasady dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych,
przeznaczonych do stosowania przez człowieka.
2
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odpowiedzialności prowadzącego badanie i sponsora”. Ponadto, obowiązek zapewnienia odszkodowania lub rekompensaty w przypadku
ewentualnych uszkodzeń ciała lub zgonu, spowodowanego uczestnictwem w badaniu został umieszczony w art. 6 ust. 2 i, oraz w art. 6
ust. 2 h. Ponadto w prawie Unii Europejskiej zasada odpowiedzialności prawnej została również uregulowana w art. 19 dyrektywy 2001/20/
WE, która reguluje prowadzenie badań w Unii Europejskiej: „Niniejsza dyrektywa pozostaje bez uszczerbku dla odpowiedzialności cywilnej i karnej sponsora lub prowadzącego badanie. Dlatego sponsor lub
prawny przedstawiciel sponsora musi mieć siedzibę we Wspólnocie.
Jeżeli Państwa Członkowskie nie ustanowią szczegółowych warunków mających zastosowanie w wyjątkowych okolicznościach, badane
produkty lecznicze oraz, w określonych przypadkach, urządzenia stosowane do ich podawania zostają bezpłatnie udostępniane przez sponsora. Państwa Członkowskie informują Komisję o takich warunkach”.
Wprowadzenie przez dyrektywę 2001/20/WE przedstawionych
powyżej rozwiązań, gwarantujących uczestnikom badania ochronę
ubezpieczeniową pośrednią (gdyż polisa ubezpieczeniowa, z której
ewentualnie następuje zaspokojenie roszczeń uczestników badania klinicznego, zawarta jest z badaczem i sponsorem badania klinicznego,
a nie bezpośrednio z uczestnikiem takiego badania), stanowi swoiste
zabezpieczenie poszczególnych, narodowych systemów ochrony zdrowia przed obciążeniami związanymi z dochodzeniem roszczeń przez
coraz bardziej świadomych swoich uprawnień uczestników badań klinicznych, a także może gwarantować ograniczenie ryzyka odpowiedzialności w tym zakresie osób oraz instytucji zlecających i prowadzących badania. Jednakże należy pamiętać, że celem dyrektywy 2001/20/
WE, który miał zostać osiągnięty poprzez transpozycję jej przepisów
do ustawodawstw krajowych, jest obowiązek wprowadzenia gwarancji jak najpełniejszej ochrony prawnej (w tym gwarancji ubezpieczeniowych) uczestników badań klinicznych. Wobec powyższego, na poszczególnych państwach członkowskich spoczywa obowiązek spójnej
i prawidłowej implementacji przepisów unijnych, tak, aby w sposób
jak najszerszy zapewnić ochronę uczestników badań klinicznych.
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Nałożony przez przepisy dyrektywy wymóg istnienia odpowiednich
przepisów, dotyczących ubezpieczenia badacza i sponsora badania,
a co za tym idzie, uregulowania w prawie krajowym kwestii odszkodowawczych mogących powstać w toku lub po przeprowadzeniu badania
klinicznego, należy traktować jako „niezbędne minimum”. Nie wyklucza to oczywiście możliwości wprowadzenia na gruncie prawa krajowego dodatkowych gwarancji dla uczestników badań klinicznych, tak
by jeszcze pełniej realizowane były cele dyrektywy5.
Prowadzenie badań klinicznych obwarowane zostało wieloma warunkami, m.in. mając na uwadze dobro pacjenta wymagane jest przekazanie w formie ustnej i pisemnej informacji o ryzyku wiążącym się
z przeprowadzanym badaniem oraz o tych aspektach badania klinicznego, które noszą cechy eksperymentu medycznego oraz o możliwym
do przewidzenia ryzyku i niedogodnościach dla uczestnika badania klinicznego lub embrionu, płodu lub karmionego niemowlęcia. Ryzyko
związane z prowadzeniem badań klinicznych nadal jest duże, pomimo
zaawansowanego rozwoju nauki i wieloetapowych badań produktów
leczniczych w testach in vitro. Dlatego też tak istotnym z punktu widzenia pacjenta–uczestnika badania jest poinformowanie go o możliwych skutkach ubocznych oraz możliwości podjęcia dalszego leczenia
po zakończeniu badania klinicznego w postaci ustnej i pisemnej. Należy również zwrócić uwagę, iż jak wskazują zasady Dobrej Praktyki
Klinicznej, uczestnik badania powinien być na bieżąco informowany
o przebiegu badania klinicznego oraz o możliwym ryzyku i możliwych skutkach ubocznych badanego produktu leczniczego w trakcie
uczestniczenia w badaniu klinicznym oraz o wszelkich nowych danych dotyczących badanego produktu leczniczego. Przykładem nieprzewidywalności skutków prowadzonego badania i ryzyka jakie się
z nim wiąże, jest Sprawa TeGenero TGN14126. W dwóch londyńskich
5
Jaką ochronę gwarantują uczestnikom badania klinicznego przepisy obowiązującego prawa a jaką
ochronę powinny gwarantować? Artykuł Grzegorza Mączyńskiego zamieszczony w Wydawnictwie Lekarskim PZWL http://www.pzwl.pl/drukuj2.php?id=4070.
6
Na temat sprawy TeGenero i produktu leczniczego TGN1412 zob.: http://en.wikipedia.org/wiki/
TGN1412; http://www.ok.3bird.net/kampania-piekno-artykul-cierpienie-zamiastzdrowia.pdf.http://wyborcza.
pl/1,75476,3278965.html; http://pharma.info.pl/TajemnicaPiorunujacegoEksperymentu-news-1082.html.
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szpitalach firma Parexel(CRO) prowadziła badania kliniczne produktu
leczniczego o nazwie TGN1412 na zlecenie koncernu farmaceutycznego Boehringer Ingelheim. Grupę badawczą tworzyli zdrowi uczestnicy
odpłatnie zwerbowani do uczestniczenia w badaniu. Testowana szczepionka była zaawansowanym technologicznie lekiem immunomodelującym z przeznaczeniem do leczenia przewlekłej białaczki limfatycznej
oraz reumatoidalnego zapalenia stawów. W wyniku podanych dawek
szczepionki 6 uczestnikom gwałtownie pogorszył się stan zdrowia. Po
podanej infuzji uczestnicy zostali przewiezieni na oddział intensywnej terapii z objawami poważnych zaburzeń immunologicznych (burza cytokin), co u jednej osoby spowodowało zniekształcenie wyglądu
i opuchliznę twarzy, tzw. „Elephant Man’’. Pomimo bezprecedensowej
szkody powstałej na uczestnikach badania MHRA7 doszła do wniosku,
że najbardziej prawdopodobną przyczyną reakcji u uczestników badania było nieprzewidziane działanie biologiczne leku u ludzi, związane
z nadzwyczajną reakcją organizmu uczestników badania. Pełnomocnicy poszkodowanych wskazali, iż rozmiar szkody powstałej w wyniku podanego produktu leczniczego będzie się znacznie powiększał
w przyszłości, ponieważ uszkodzony został układ odpornościowy poszkodowanych8. EMA (Europejska Agencja Leków) w związku z zaistniałą sytuacją wydała zalecenia wskazujące kryteria wymagań, jakie
muszą być spełnione w przypadku testowania po raz pierwszy na ludziach produktów leczniczych wysokiego ryzyka9.
Również należy wskazać sprawę Abdullahi v. Pfizer10, gdzie w wyniku testowania antybiotyku o nazwie trovafloxacin w Nigerii, sześcioro
z setki dzieci zmarło. Główny badacz sfałszował list dla komisji etycznej, w rezultacie czego doszło do zalegalizowania przeprowadzenia
Rządowa Agencja w Wielkiej Brytanii, zajmująca się regulacją rynku produktów leczniczych i Medycznych zob. http://www.mhra.gov.uk/index.htm.
8
Więcej na temat sprawy TGN1412: New drug trial puts six men in intensive care. NewScientist.com.
15 March 2006. Phoenix A. Two Parexel drug trials patients in critical condition (update 3). Bloomberg.com.
March 15, 2006. Wood AJJ, Darbyshire J. Injury to research volunteers – the clinical-research nightmare.
N Engl J Med 2006; 354:1869–71.
9
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Presentation/2009/11/WC500010859.pdf.
10
Na temat sprawy szerzej: http://en.wikipedia.org/wiki/Kano_trovafloxacin_trial_litigation.
7
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badania antybiotyku na uczestnikach. „Jednym z badań klinicznych,
które zakończyło się śmiercią pacjentów było badanie, w którym
15 pacjentom włączono fialurydynę11, lek który miał być stosowany
w terapii przewlekłych zapaleń wątroby typu B18. Po 13 tygodniach
badań prowadzonych u 15 pacjentów u jednego stwierdzono kwasicę
mleczanową i postępującą niewydolność wątroby. Badania przerwano,
a u 7 kolejnych pacjentów stwierdzono objawy ciężkiej hepatotoksyczności, postępującej kwasicy mleczanowej, narastanie żółtaczki i pogarszanie się czynności wątroby, mimo odstawienia leku. W konsekwencji 5 pacjentów zmarło, dwóch przeżyło dzięki przeszczepowi wątroby.
U kilku innych pacjentów stwierdzono zapalenie trzustki, neuropatie
i miopatie. Lek wycofano z badań klinicznych12.
Także badania kliniczne leków antyretrowirusowych nie zawsze
kończą się powodzeniem. 15.10.1999 r. wstrzymano II fazę kliniczną
badań nad lodenosine (FddA), nukleozydowym inhibitorem odwrotnej
transkryptazy, z powodu śmierci pacjenta13.
Badania kliniczne dotyczą nie tylko nowych leków, mogą także dotyczyć nowych sposobów leczenia. W styczniu 2002 r. rozpoczęto wieloośrodkowe badania pod nazwą SMART (Strategies for Management
of Antiretroviral Therapy), jedne z największych badań klinicznych
dotyczących HIV/AIDS. 18 stycznia 2006 r. amerykański Narodowy
Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych (National Institute of Allergy and
Infectious Diseases – NIAID) ogłosił komunikat o wstrzymaniu rekrutacji do badania. 11 stycznia 2006 r., kiedy wstrzymano włączanie
kolejnych pacjentów, uczestniczyło w nim 5472 osób zakażonych HIV
obserwowanych w 318 klinikach w 33 krajach, także w Polsce. W momencie podjęcia decyzji o wstrzymaniu rekrutacji okres obserwacji pacjentów wynosił średnio 15 miesięcy. W przeprowadzonej analizie wykazano, iż pacjenci z grupy 1., leczeni w zależności od liczby komórek
CD4, wykazywali ponad dwukrotnie większe ryzyko postępu infekcji
McKenzie R, Fried MW, Sallie R i wsp. Hepatic failure and lactic acidosis due to fialuridine (FIAU), an
investigational nucleoside analogue for chronic hepatitis B. N Engl J Med 1995; 339:1093–15.
12
Oprac. Na podst art. D. Szatkowska-Rogowska, Badania Kliniczne, Krajowe Centrum ds. AIDS.
13
Highleyman L. Lodenosine trials stopped due to safety concerns. BETA 1999; 12:4.
11
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HIV do AIDS i śmierci w porównaniu z pacjentami kontynuującymi
leczenie. Uzasadnienie przerwania rekrutacji do badań przedstawiono
na 13. Konferencji Dotyczącej Retrowirusów i Infekcji Oportunistycznych (13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections
– CROI), która odbyła się w lutym 2006 r. w Denver (USA)14. Zdarza
się też tak, iż leki są wycofywane już po ich zarejestrowaniu. W roku
2004 wycofano rofecoxib (Vioxx)15, po ogłoszeniu przez producenta,
iż przyjmowanie leku podwójnie zwiększa ryzyko wystąpienia zawałów serca i udarów. Lek był dostępny na świecie przez 5 lat, przyjmowało go ponad 20 milionów pacjentów”16.
Przytoczenie powyższych spraw miało na celu podkreślenie
faktu nieprzewidywalności ryzyka, jakie niosą ze sobą badania
kliniczne, a co za tym idzie, trudności w kompensacji powstałych
szkód poszkodowanym. Z jednej strony, prawo do odszkodowania
przysługuje każdemu uczestnikowi badania, ale w praktyce koncerny
farmaceutyczne/ubezpieczyciel powstałe szkody klasyfikują jako nieprzewidywalne reakcje organizmu lub jako ryzyko, o którym uczestnik badania był poinformowany. Ponadto należy wskazać, iż szkoda w związku z prowadzonym badaniem klinicznym może wystąpić
w przyszłości, dlatego często nie jest możliwym dokładne określenie
jej rozmiarów.
Analizując powyższe akty należy stwierdzić, iż zawierają one szereg wytycznych dotyczących standardów prowadzenia badań klinicznych ze względu na bezpieczeństwo uczestnika. Jednakże implementacja powyższych zasad do poszczególnych porządków krajowych
pod względem ochrony uczestnika badania – pacjenta jest zróżnicowana. Wymóg ubezpieczenia Sponsora i Badacza od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzonym badaniem jest pojęciem dość
szerokim, ponieważ dyrektywa nie precyzuje jakie ryzyka powinny
14
El-Sadr W, Neaton J, for the SMART Study Investigators. Episodic CD4-guided use of ART Is Inferior
to continuous therapy: results of the SMART study. 13th CROI,2006, abst 106LB.
15
Avron. Dangerous deception – hiding the evidence of adverse drug effects. N Engl J Med 2006;
355:2169071.
16
Oprac. Na podst art. D. Szatkowska-Rogowska, Badania Kliniczne, Krajowe Centrum Informacji ds.
AIDS.

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

111

Anna Nurczyńska

wchodzić w zakres przedmiotowej umowy ubezpieczenia. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej przyjęto różne modele ubezpieczenia badacza i Sponsora od odpowiedzialności cywilnej17, 18. W wielu
krajach Unii Europejskiej uczestnicy badania, jak również personel
przeprowadzający badanie i ośrodek badawczy objęci są osobną umową ubezpieczenia. Również przyjęty w Państwach Członkowskich model odpowiedzialności za czyny niedozwolone jest oparty na rożnych
zasadach: winy lub ryzyka, z dominującą przewagą zasady ryzyka.
Należy również wskazać, tytułem podsumowania, iż najszersza ochrona uczestnika badań klinicznych jest prowadzona w Stanach Zjednoczonych. Immanentnie jest to związane z bogatą praktyką orzeczniczą
Amerykańskich Sądów w tym zakresie – Clinical Trials Litigation19,
dzięki czemu wypracowane zostały zaawansowane modele postępowania odszkodowawczego jak i ochrony i rekrutacji uczestników i personelu badawczego.

2. Odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku badań
klinicznych w prawie polskim. Obecny stan prawny
Zgodnie z treścią art. 37 c, „Prowadzenie badania klinicznego nie
zwalania sponsora i badacza od odpowiedzialności karnej lub cywilnej
wynikającej z prowadzonego badania” oraz art. 37j prawa farmacetycznego za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania
badania klinicznego odpowiedzialny jest sponsor i badacz. Prowadzenie badań klinicznych na podstawie uzyskanego pozwolenia umożliwia
17
Szerzej: Insurance in Clinical Trials, Janice Hedgecock, The Institute Of Clinical Resarch. ISBN
0-9549345-6-3.
18
Szerzej: Tort and Insurance Law vol. 7, Jos Dute, Michael G. Faure, Helmut Kozioł (eds.) Liability for
and Insurability of biomedical Resarch with Human Subjects in a Comparative Perspective.
19
Zob. sprawy: Scheer vs.Burke, et al; Hamlet vs. Fradin, M.D., et al.; Steubing v. Kornak et al; Quinn
v.Abiomed et al; Gelsinger v. University of Pennsylvania; Robertson et al v. McGee et al; Wright v. Fred
Hutchinson Cancer Research Center et al;:Berman v. Fred Hutchinson Cancer Research Center et al.; Pamel
H. Lett and Jim Lett vs. The Ohio State University, et al.; Aderman v. Trustees of the University of Pennsylvania.; Beth Wade v. Oregon Health And Science University.; Guckin vs. Nagle, et. al.; Dagosto, Marian
v. FHCRC.
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legalne prowadzenie tych badań, ale nie wyłącza odpowiedzialności
sponsora i badacza.
2.1. Odpowiedzialność cywilna
Należy wskazać za L. Ogiegło „iż odpowiedzialność cywilna sponsora i badacza może być odpowiedzialnością z tytułu czynu niedozwolonego (ex delicto) albo z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (ex contractu). Niezależnie o których
z dwóch wymienionych reżimów odpowiedzialności chodzi, odpowiedzialność cywilna może mieć miejsce wówczas, gdy spełnione są
następujące przesłanki: szkoda, zdarzenie wyrządzające szkodę, za
które prawo czyni daną osobę odpowiedzialną oraz związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą. Jeżeli chodzi o szkodę, to jest nią
każdy uszczerbek w dobrach prawnie chronionych. Uszczerbek ten
może mieć charakter majątkowy (na osobie lub mieniu) lub niemajątkowy (określany mianem krzywdy). Zdarzeniem rodzącym szkodę
może być czyn niedozwolony (art. 415 KC), albo niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 471 i n. KC). Ustalenie,
że wystąpiły wszystkie trzy przesłanki stałe odpowiedzialności, rodzi pytanie o właściwą dla danej sytuacji faktycznej zasadę odpowiedzialności, którymi potencjalnie mogą być wina, ryzyko albo zasady
współżycia społecznego. Przekładając to ogólne stwierdzenie na sytuacje objęte hipotezą art. 37c pr. farm. należy zauważyć, uwzględniając
panującą praktykę na obszarze badań klinicznych, że w zasadzie nie
może być mowy o odpowiedzialności kontraktowej. Oznacza to, że
źródłem zobowiązania między sponsorem i badaczem może być czyn
niedozwolony. Podstawą odpowiedzialności będzie art. 415 KC, który
przewiduje, że jest to odpowiedzialność deliktowa oparta na zasadzie
winy. Do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia ewentualnej solidarnej
odpowiedzialności sponsora i badacza. Odpowiedzialność kontraktowa może mieć miejsce w sytuacji, kiedy badaniem klinicznym zostali objęci, «na ochotnika» ludzie zdrowi i mający pełną zdolność do
czynności prawnych. Nie ma bowiem przeszkód aby udział w badaniu
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został oparty na umowie między sponsorem lub badaczem a tymi
uczestnikami badania klinicznego”20.
2.2. Umowa obowiązkowego Ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej badacza i sponsora
Jak wskazuje L. Ogiegło, artykuł 37b ust. 2 pkt 6 kształtuje obowiązek obligatoryjnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sponsora i badacza za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem badania klinicznego. Jest to dość nieprecyzyjne sformułowanie,
gdyż istotą nie jest tu zawarcie oddzielnych umów ubezpieczenia
przez sponsora i badacza ani też jednej umowy, której stronami są
badacz i sponsor, a raczej obowiązek posiadania przez sponsora i badacza umowy ubezpieczenia na wypadek roszczeń związanych z prowadzeniem badania klinicznego. Jest to jeden z elementów ochrony uczestników badania klinicznego, którzy mają w ten sposób być
zabezpieczeni na wypadek szkody wyrządzonej w związku z udziałem w badaniu klinicznym. W praktyce taka umowa zawierana jest
z ubezpieczycielem przez sponsora i obejmuje sponsora i badacza.
Zakres obowiązku określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 kwietnia 2004 r. W sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora klinicznego może być nie
tylko ubezpieczenie, ale także inna forma zabezpieczenia roszczeń
wynikających z odpowiedzialności badacza i sponsora. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest zatem jedną z wielu możliwych form ochrony, na dodatek najmniej korzystną dla osób
poszkodowanych (uczestników badania klinicznego, którzy odnieśli
uszczerbek na zdrowiu. Ten typ ubezpieczenia wymaga od osoby poszkodowanej przedstawienia dowodów winy osób ubezpieczonych
(badacza i sponsora) lub osób działających na ich zlecenie i pozostających pod ich zwierzchnictwem. Ponadto, ubezpieczenie OC ma
głównie charakter odszkodowawczy a nie prewencyjny i nie stwarza
20
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L. Ogiegło (red.), Prawo Farmaceutyczne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 358–363.
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odpowiednich mechanizmów pozwalających na podjęcie przez ubezpieczyciela lub ubezpieczonego kroków, które mają usunąć zagrożenie wystąpienia szkody (trwałego uszczerbku na zdrowiu)21. Zakres
tego obowiązku określa wspomniane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2004 r. W świetle tego rozporządzenia ubezpieczeniem OC jest odpowiedzialność cywilna badacza i sponsora
za spowodowanie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierć
uczestnika badania klinicznego w wyniku działania lub zaniechania ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność,
w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie OC
nie obejmuje szkód polegających na: uszkodzeniu, zniszczeniu, lub
utracie mienia, wynikających z powstania uzależnienia uczestnika
badania klinicznego, jeżeli możliwość powstania uzależnienia była
przedstawiona na piśmie uczestnikowi badania w chwili rozpoczęcia
badania klinicznego22.
„Powyższe funkcjonujące rozwiązanie powoduje, że osoby biorące udział w badaniach klinicznych praktycznie pozbawione są ochrony ubezpieczeniowej, związanej ze szkodami nieprzewidywalnymi
z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej (czyli tzw. ryzyka nowatorstwa), gdyż po pierwsze, wyrządzona szkoda musi być zawiniona
przez sponsora lub badacza, a po drugie, musi być szkodą udowodnioną. A mając na względzie praktykę, jasnym jest, iż badacze i sponsorzy
«raczej» nie będą przyznawali się do popełnienia zawinionych błędów
ze względów m.in. finansowych oraz co najważniejsze prestiżowych,
a co przy jednoczesnym prowadzeniu racjonalnej polityki finansowej
zakładu ubezpieczeń i jego dążeniem do ograniczenia kosztów ponoszonych z tytułu wypłat odszkodowań, powoduje, że uczestnik badania ma niewielkie szanse na uzyskanie zaspokojenia swoich roszczeń.
Jeśli jednak udowodnione zostanie zawinione działanie ww. ubezpieczonych podmiotów, to niezwykle trudne jest oszacowanie wysokości
21
W. Masełbas, [w:] M. Kondtrat (red.), M. Koremba, W. Masełbas, W. Zieliński, Prawo Farmaceutyczne komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 444–445.
22
Ibidem, s. 239.
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odpowiedniego i adekwatnego odszkodowania23. Aby ustalić zakres
odpowiedzialności za szkodę, należy wziąć pod uwagę, czy uczestnik
badań świadomie wyraził zgodę na ich prowadzenie. Chodzi o to, czy
przed wyrażeniem zgody został poinformowany o grożącym mu możliwym do przewidzenia ryzyku, odszkodowaniu lub możliwości leczenia
w razie szkody powstałej w związku z uczestnictwem w badaniach klinicznych, a w trakcie badań informowano go o wszelkich nowych danych, które miałyby wpływ na jego wolę dalszego uczestnictwa. Gdyby
więc uczestnik został poinformowany o wystąpieniu pewnych zdarzeń,
a mimo to godził się na dalsze uczestniczenie w badaniach, to taka jego
zgoda wyłączałaby bezprawność czynu i powodowała brak odpowiedzialności ze strony badacza i sponsora za wystąpienie tych zdarzeń24.
Na podstawie dotychczasowych rozważań wyraźnie widać więc
brak w przepisach krajowych odpowiednich regulacji wzmacniających pozycję prawną uczestników badań klinicznych. W chwili
obecnej zgłaszanych jest bardzo mało roszczeń o odszkodowanie dla
uczestników badań klinicznych, co związane może być zarówno z brakiem ich odpowiedniej świadomości prawnej lub bezpodstawnością ich
roszczeń na gruncie obecnych przepisów prawa krajowego”25.

3. Odpowiedzialność odszkodowawcza w świetle nowelizacji
prawa farmaceutycznego
Jednym z głównych problemów w obszarze badań klinicznych
pozostaje ustalenie podmiotu obowiązanego do finansowania świadczeń zdrowotnych pacjentom, którzy źle reagują na badany produkt
Jaką ochronę gwarantują uczestnikom badania klinicznego przepisy obowiązującego prawa a jaką
ochronę powinny gwarantować? Artykuł Grzegorza Mączyńskiego zamieszczony w Wydawnictwie Lekarskim PZWL http://www.pzwl.pl/drukuj2.php?id=4070.
24
Za szkody przy testowaniu leków można otrzymać odszkodowanie, a nawet rentę” artykuł w Gazecie
Prawnejhttp://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/20159,za_szkody_przy_testowaniu_lekow_mozna_otrzymac_
odszkodowanie_a_nawet_rente.html.
25
Jaką ochronę gwarantują uczestnikom badania klinicznego przepisy obowiązującego prawa a jaką
ochronę powinny gwarantować? Artykuł Grzegorza Mączyńskiego zamieszczony w Wydawnictwie Lekarskim PZWL http://www.pzwl.pl/drukuj2.php?id=4070.
23
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leczniczy sponsora26. Dotychczas zasadą było, iż sponsor dostarczał
lek do badań oraz opłacał procedury medyczne, określone w protokole badania. Jeżeli natomiast w ramach badania pojawiała się konieczność dodatkowego leczenia – nieprzewidzianego protokołem badania
– płacił za nie NFZ. Powyższa konstrukcja znajdowała uzasadnienie
w przepisach prawa, a także wydawała się być racjonalna i sprawiedliwa. Sponsor, w celu zarejestrowania nowatorskiej technologii medycznej, sprawdzał swój produkt w ramach badania zatwierdzanego przez
Ministra Zdrowia i Komisję Bioetyczną, a ewentualnie powstające
dodatkowe koszty leczenia ubezpieczonych pacjentów ponosił NFZ.
Zasadę zakwestionował jednak NFZ odmawiając finansowania niektórych świadczeń udzielanych pacjentom uczestniczącym w badaniach.
Z kolei, na drugi istotny problem w obszarze badaniach klinicznych
zwrócono uwagę w raporcie NIK z lipca 2010 r. Zgodnie z wnioskami
raportu, kontrolowane ośrodki w sposób nieprawidłowy ewidencjonowały świadczenia udzielane w ramach badań. W rezultacie, za te same
świadczenia szpitale brały pieniądze podwójnie (tj. od sponsora i NFZ),
albo tylko od NFZ (zamiast od sponsora)27. W celu wyeliminowania
powyższego, uchwalono przepis 37k prawa farmaceutycznego28. Wydaje się, iż redakcja wprowadzonego przepisu jest niedoprecyzowana.
Wprowadzone pojęcie „powikłań zdrowotnych’’ pozostawia szerokie
pole do interpretacji. Powyższa zmiana może mieć kolosalne znaczenie
dla branży i regulacji badań klinicznych w Polsce. Powstaje bowiem
pytanie, czy świadczenia zdrowotne udzielane na skutek działań i zdarzeń niepożądanych wynikają z protokołu badania. Jeżeli odpowiedź
będzie twierdząca, sponsor może zostać obowiązany do pokrycia
kosztów takich świadczeń. Wydaje się zatem, iż po raz pierwszy NFZ
i szpitale uzyskały rzeczywistą, legislacyjną podstawę do przerzucania
kosztów świadczeń zdrowotnych na sponsora. Powyższe oczywiście
26
Oprac. Na podstawie art zamieszczonego na blogu http:/blog.dzp.pl przez P. Turzańskiego http://blog.
dzp.pl/pharma/sponsor-jednak-zaplaci-za-skutki-uboczne-badanego-leku.
27
Ibidem.
28
http://www.rynekaptek.pl/organizacje/kierunek-zmian-w-prawie-badan-klinicznych-oznacza-ichkoniec,2093.html.
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nie zamyka ostatecznie sprawy; zapis ciągle pozostaje kontrowersyjny,
a cel, w jakim został on wprowadzony, nie jest do końca jasny. Wydaje
się, że już niedługo na jego podstawie zaczną powstawać spory, które
nieuchronnie będą musiały znaleźć swe zakończenie w sądach29.

4. Projekt Ustawy Prawo Badań Klinicznych Produktów
leczniczych i Produktów Leczniczych Weterynaryjnych
z dnia 18 kwietnia 2011 r.
Zgodnie z proponowanym projektem ustawy, w rozdziale XVI ustawodawca uregulował ubezpieczenie uczestników badań klinicznych30.
W przedstawionym projekcie wprowadzono przeniesienie odpowiedzialność wyłącznie na sponsora, nawet jeżeli zawarł on umowę
z CRO. Ponadto wprowadzono zmianę zasady odpowiedzialności
sponsora – będzie to odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Oznacza
to31, że sponsor będzie odpowiadał za szkodę związaną z badaniem
klinicznym, chyba że wykaże, iż szkoda nastąpiła wskutek: siły wyższej, wyłącznie z winy poszkodowanego, osoby trzeciej, za którą nie
ponosi odpowiedzialności. Tym samym pacjent nie będzie musiał wykazywać winy podmiotu przeprowadzającego badania kliniczne. Wystarczy, że udowodni, iż powstała szkoda pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z odbytymi badaniami, a zadaniem sponsora
badania będzie wykazanie jednej z powyższych okoliczności, wyłączających jego odpowiedzialność. Jeśli się to nie uda (brak dowodów,
29
Fragment opracowano na podstawie: Szerzej na temat interpretacji powoływanego przepisu art. 37k.
Szerzej zob.: http://www.gcppl.org.pl/index.php/publikacje/659-zmiany-w-zakresie-odpowiedzialnoci-za-badania-kliniczne; http://pharma.info.pl/SponsorJednakZaplaciZaSkutkiUboczneBadanegoLeku-artykuly-9883.
html http://blog.dzp.pl/pharma; http://www.rynekaptek.pl/prawo/zmiany-w-zakresie-odpowiedzialnosci-zabadania-kliniczne,2155.html.
30
http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/projekt_ustawy_obk_24052011.pdf. Tekst projektu ustawy prawo badań klinicznych produktów leczniczych i produktów leczniczych weterynaryjnych z dnia
18 kwietnia 2011 r.
31
Opracowanie na podstawie art. P.Wierzbickiego: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-w-ochroniezdrowia/Zmiany-w-zakresie-odpowiedzialnosci-za-badania-kliniczne,107145,1009,drukuj.html oraz W. Masełbas, [w:] M. Kondtrat (red.), M. Koremba, W. Masełbas, W. Zieliński, Prawo Farmaceutyczne komentarz,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 438–439.
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źle poprowadzone postępowanie sądowe itp.), sponsor zostanie uznany
za odpowiedzialnego za szkody powstałe w związku z badaniem klinicznym. Jest to rozwiązanie, które stawia pacjenta w zdecydowanie
lepszej pozycji wyjściowej. W przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, udowodnienie odpowiedzialności sponsora bądź innych
osób jest łatwiejsze dla samego poszkodowanego-uczestnika badania,
ponieważ nie musi on wykazywać winy podmiotu Ponadto, mając na
uwadze dopuszczalność zastosowania tzw. ustawy o pozwach zbiorowych w badaniach klinicznych i innych obszarach sektora farmaceutycznego należy stwierdzić, że uzyskanie przez poszkodowanych pacjentów odszkodowania będzie znacznie łatwiejsze32, 33.
Obowiązujące przepisy regulujące prowadzenie badań klinicznych
powstały jeszcze w latach 90. Uregulowanie w zakresie badań klinicznych w Polsce są postrzegane jako jedne z najbardziej restrykcyjnych
w Europie. Proponowane zmiany w projekcie ustawy o badaniach klinicznych są potrzebne, ale założenia do ustawy wzbudzają wiele wątpliwości organizacyjnych i etycznych. Wiele kontrowersji wzbudził
raport NIK po kontrolach w szpitalach, w których prowadzono badania kliniczne. W raporcie wykazano nieprawidłowości, szczególnie
w zakresie opłat ponoszonych przez sponsorów za poszczególne procedury wykonywane podczas badania klinicznego i niewielki udział
zysków szpitali. Resort wprowadził postulowane zmiany modelu
ubezpieczenia i odpowiedzialności cywilnej badacza i sponsora z zasady winy na zasadę ryzyka. Jednak brakuje modelu ubezpieczenia.
Z drugiej strony, od 19 lipca 2010 r. obowiązuje ustawa o pozwach
zbiorowych, co przykładem innych państw europejskich może być
wykorzystywane w procesach za szkody powstałe w wyniku prowadzonego badania klinicznego34.
32
Opracowanie na podst. art. P. Wierzbicikego. Zob. szerzej http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-wochronie-zdrowia/Zmiany-w-zakresie-odpowiedzialnosci-za-badania-kliniczne,107145,1009,drukuj.html.
Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Dz. U. nr 7, poz. 44.
33
Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Dz. U. nr 7,
poz. 44.
34
Opracowanie na podstawie art. P. Wierzbickiego: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-w-ochroniezdrowia/Zmiany-w-zakresie-odpowiedzialnosci-za-badania-kliniczne,107145,1009,drukuj.html.
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5. Omówienie skutków wprowadzanych zmian.
Podsumowanie
Konsekwencją wprowadzonych zmian będzie konieczność zachowania przez badaczy i sponsora szczególnej staranności, której brak
równoznaczny będzie z niedbalstwem, a to już będzie grozić odpowiedzialnością odszkodowawczą. Podsumowując, zauważyć należy, iż
planowane zmiany zmierzają do zwiększenia odpowiedzialności sponsora za szkody ponoszone przez pacjentów w związku z ich uczestnictwem w badaniu, jak również za koszty leczenia powikłań. Tym
samym obowiązująca w przypadku badań zasada równowagi poznawczej, która oznacza, iż w przypadku braku bezpośrednich korzyści dla
uczestnika badania klinicznego dopuszczalne jest tylko minimalne ryzyko związane z udziałem w badaniu – znajdzie znacznie większe zastosowanie w związku z rozszerzeniem odpowiedzialności sponsora.
Ponadto należy wskazać, iż w związku z proponowanymi zmianami
Sponsor będzie dokonywał znacznie ostrożniej i dokładniej (pełniejszy wywiad medyczny o przebytych chorobach) wyboru uczestników
badania klinicznego. Z drugiej strony, Sponsor będzie musiał poinformować uczestnika badania klinicznego udzielając wyczerpującej
informacji w formie ustnej i pisemnej o wszelkim ryzyku (zarówno
znanym, jaki i nieznanym ale przewidywanym oraz nieznanym i niemożliwym do przewidzenia, określonego mianem ryzyka rozwoju
nowego produktu leczniczego)35, 36. W zakresie odpowiedzialności
odszkodowawczej można stwierdzić, iż ustawodawca w proponowanych zmianach dostosowuje prawo polskie do porządku prawnego europejskiego. Proponowane zmiany są zgodne z dyrektywami unijnymi
35
W. Masełbas, [w:] M. Kondtrat (red.), M. Koremba, W. Masełbas, W. Zieliński, Prawo Farmaceutyczne komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 438–439.
36
Opracowanie na podstawie art. P. Wierzbickiego: http://www.rynekzdrowia.pl/Prawo-w-ochroniezdrowia/Zmiany-w-zakresie-odpowiedzialnosci-za-badania-kliniczne,107145,1009,drukuj.html oraz W. Masełbas, [w:] M. Kondtrat (red.), M. Koremba, W. Masełbas, W. Zieliński, Prawo Farmaceutyczne komentarz,
Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009, s. 438–439.
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w zakresie prowadzenia badań klinicznych. W odniesieniu do całego
prawa europejskiego należy zauważyć, że brakuje jednolitego modelu
ubezpieczeń, który harmonizowałby powstające na tym tle nieścisłości oraz ujednolicał zasady ubezpieczenia OC w poszczególnych krajach członkowskich37.

37
Ujednolicenie wzorców umownych w tym minimalnych sum gwarancyjnych, oraz kwestii odpowiedzialności odszkodowawczej po zakończonym badaniu klinicznym.
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Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna
z dnia 3 grudnia 2009 r. (II CK 337/09)

Obowiązek informacji uregulowany w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U.
z 2008 r., nr 136, poz. 857 ze zm.) obejmuje przewidywalne, choćby nawet występujące rzadko, następstwa zabiegu operacyjnego,
które mają szczególnie niebezpieczny charakter dla zdrowia lub
zagrażają życiu. Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku
lekarz ma obowiązek informowania o wszelkich możliwych, nawet
poważnych skutkach zabiegu operacyjnego, niezależnie od rodzaju tego zabiegu i prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

GLOSA
1. W glosowanej sprawie powódka poddała się zabiegowi operacyjnemu wycięcia tarczycy. Operacja została przeprowadzona prawidłowo, nie było żadnych zaniedbań po stronie lekarzy, jednakże po kilku
miesiącach ze względu na uciążliwą chrypkę zdiagnozowano u powódki porażenie lewego fałdu głosowego (porażenie struny głosowej), co
jest rzadkim powikłaniem po operacji usunięcia tarczycy. Jak sąd ustalił, chirurdzy operujący powódkę nie mieli bezpośredniego wpływu na
122
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powstanie tego powikłania, jak również nie mieli sposobności, aby temu
powikłaniu zapobiec. Powikłania tego nie można uznać za normalne
następstwo operacji, lecz co najwyżej za możliwe i nieuniknione.
W procesie powódka żądała od pozwanego szpitala zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w kwocie 77 000 zł oraz skapitalizowanej renty z tytułu zwiększonych potrzeb w kwocie 2000 zł.
Twierdziła, że wprawdzie podpisała zgodę na operację, lecz lekarz
nie uprzedził jej o możliwym i przewidywalnym następstwie zabiegu, jakim było porażenie fałdu głosowego. Sąd Okręgowy stwierdził,
że lekarze wyjaśnili powódce planowane procedury medyczne, które
zamierzali wdrożyć, że zgoda powódki spełniała wszystkie wymagania poinformowania pacjenta o planowanym leczeniu oraz o potencjalnych skutkach i możliwych następstwach zabiegu. Wobec tego uznał,
że nie można lekarzom postawić żadnego zarzutu i oddalił powództwo,
a Sąd Apelacyjny apelację powódki. Rozstrzygając apelację przyjął, że
zachodziła bezwzględna konieczność operacji (choć nie był to zabieg
ratujący życie, a jedynie zdrowie), a w związku z tym lekarz nie miał
obowiązku informowania powódki o wszystkich możliwych, nawet
rzadko występujących powikłaniach, a tylko o następstwach określanych jako „zwykłe”, „normalnie przewidywalne”, „przeciętne”.
Było niekwestionowane, że powódka nie została poinformowana
o możliwości porażenia fałdu głosowego, gdyż jest to bardzo rzadkie
powikłanie występujące w zakresie 1–5% przypadków. To było podstawą skargi kasacyjnej, w której powódka zarzuciła błędną wykładnię
art. 19a ust. 1 w zw. z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej w związku z art. 448 k.c. (obecnie art. 4a ustawy o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) i art. 31 ust. 1 w zw. z art. 34 ust. 1
i 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, polegającą na przyjęciu, iż lekarz nie ma obowiązku poinformowania pacjenta o rzadko
występujących, ale poważnych powikłaniach pooperacyjnych.
Sprawa nie jest łatwa do rozstrzygnięcia. Oczywiście tam, gdzie chodzi o zabieg ratujący życie, obowiązek udzielenia pacjentowi informacji nie wymaga wskazania wszystkich możliwych skutków wykonania
tego zabiegu. Orzekł tak SN w wyroku z 26 IV 2007 r. (II CSK 2/07,
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z glosami M. Nesterowicza, PiM 3/2010 i P. Daniluka, OSP 1/2009).
Podtrzymał to stanowisko w wyroku z 9.11.2007 r. (V CSK 220/07,
LEX nr 494157), w którym stwierdził, że: „W sytuacji, w której zachodzi bezwzględna konieczność operacji (w danej sprawie kardiochirurgicznej na otwartym sercu, ratującej życie) lekarz powinien wyjaśnić
pacjentowi jedynie cel i rodzaj zabiegu oraz jej zwykłe następstwa”.
Uzasadnieniem ograniczenia informacji jest niepogarszanie stanu psychicznego pacjenta, skoro zabieg jest bezwzględnie konieczny. Lekarz
może oprzeć się tu na art. 31 ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, który przewiduje, że: „W sytuacjach wyjątkowych,
jeżeli rokowanie jest niepomyślne dla pacjenta, lekarz może ograniczyć informację o stanie zdrowia i rokowaniu, jeżeli według lekarza
przemawia za tym dobro pacjenta […]. Na żądanie pacjenta lekarz ma
jednak obowiązek udzielić mu żądanej informacji”. Do „sytuacji wyjątkowych” zaliczyć można rzadkie powikłania, które stanowią „ryzyko wyjątkowe”.
Jeżeli nie jest to jednak zabieg ratujący życie, to pacjent powinien
wiedzieć o powikłaniach pooperacyjnych, nawet występujących rzadko, chyba że mają charakter incydentalny, przejściowy, nie powodują
szczególnego zagrożenia (orzecz. SN z 8.07.2010 r., II CSK 117/10,
LEX nr 602677). Jego zgoda będzie wówczas „bardziej” świadoma,
a w razie wystąpienia takich powikłań, zrealizowania się ryzyka, które istniało, łatwiej mu będzie się z tym pogodzić. Trafnie więc Sąd
Najwyższy przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej powiedział w uzasadnieniu, że „jeżeli zatem w ramach przewidywalnych, choćby nawet
występujących rzadko, następstw zabiegu operacyjnego mieszczą się
komplikacje, które mają szczególnie niebezpieczny charakter dla zdrowia lub zagrażają życiu, pacjent powinien być o nich poinformowany”.
Prawem pacjenta do informacji o powikłaniach pooperacyjnych (po
biopsji nerki), które występują rzadko, zajmował się również Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 10.01.2007 r. (VI ACa 753/06)1,
1
Zob. wyrok wraz z komentarzem P. Sobolewskiego, [w:] M. Safjan (red.), Prawo wobec medycyny
i biotechnologii. Zbiór orzeczeń z komentarzami, Warszawa 2011, s. 209 i n.
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w którym stwierdził, że: „Sam fakt podpisania zgody na zabieg jest
niewystarczający do zdjęcia ryzyka powikłań z osób przygotowujących i przeprowadzających zabieg. W przypadku braku prawidłowego
pouczenia ryzyko niekorzystnych skutków pozostaje przy lekarzu”.
Tym bardziej lekarz jest zobowiązany do udzielenia pacjentowi
wszelkich informacji, nawet o powikłaniach rzadko występujących,
gdy zabieg operacyjny ma charakter względny i może być stosowane
postępowanie zachowawcze. Wskazał na to Sąd Najwyższy w wyroku
z 14.09.1972 r., I CR 463/72 (Nowe Prawo 4/1975, z glosą M. Nesterowicza), gdzie w podobnej sprawie operacji tarczycy (po której
powstały powikłania, choć przejściowe, w postaci częściowego niedowładu gałązki nerwu zwrotnego, unaczyniającego struny głosowe),
SN orzekł, że: „W sytuacji, gdy nie było bezwzględnych wskazań do
zabiegu operacyjnego (brak wskazań do operacji należałoby uznać za
przeciwwskazanie), wymaganie zgody chorego jest tylko wtedy zachowane, gdy został on należycie poinformowany […] o konkretnych
możliwościach w zakresie leczenia, a zwłaszcza o tym, że zabieg operacyjny jest tylko jednym z ewentualnych sposobów leczenia”. Ponieważ pacjent takich informacji nie otrzymał, sąd zasądził na jego rzecz
zadośćuczynienie w kwocie 15 000 zł.
Dla porównania warto przytoczyć prawo francuskie. Przez całe
lata przyjmowano, że lekarz nie ma obowiązku informować pacjenta
o „ryzyku wyjątkowym” (de risque exceptionnel – za takie uważano,
jeśli występuje w mniej niż w 2% przypadków), a tylko o ryzyku normalnie przewidywalnym (orzecz. Sądu Kasacyjnego z 27.05.1998 r.
D.1998.J.530). Jednakże w orzecz. z 7.10.1998 r. (D.1999. Somm.259)
Sąd Kasacyjny podwyższył wymagania. Orzekł, że poza przypadkiem
nagłości, niemożliwości lub odmowy pacjenta co do bycia poinformowanym, lekarz jest zobowiązany udzielić mu informacji rzetelnej,
jasnej i odpowiedniej do poważnego ryzyka zabiegów; lekarz nie jest
zwolniony z tego obowiązku przez fakt, że ryzyko to może się zrealizować tylko wyjątkowo. W wyroku z 16.06.2000 r. (D.2000. I.R.251) Sąd
Apelacyjny w Wersalu orzekł, że chirurg nie ponosi odpowiedzialności za pojawienie się komplikacji pooperacyjnych, nawet poważnych,
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musi jednak poinformować pacjenta o wszystkich ryzykach, jakie pociąga za sobą operacja, nawet jeśli są wyjątkowe. W braku tego popełnia winę dokonując operacji bez „objaśnionej” zgody pacjenta2.
Ustawa z 4.03.2002 r. o prawach pacjenta i jakości systemu opieki
zdrowotnej, dokonała zmian w kodeksie zdrowia publicznego, który
w art. L.1111-2 przewiduje obowiązek lekarza poinformowania pacjenta o ryzykach często występujących albo poważnych, normalnie przewidywalnych (można rozumieć, że występujących nieczęsto, rzadko).
Trudno było powiedzieć, czy przy tej regulacji dalej chodzi o „ryzyko
wyjątkowe” i czy dotychczasowe rygorystyczne stanowisko orzecznictwa, krytykowane zwłaszcza przez koła medyczne, się utrzyma3.
Można było też sądzić, iż ze względu na nowy, pozasądowy ubezpieczeniowo-gwarancyjny system odszkodowawczy pacjentów4, gdy
znacznie mniej, niż dawniej, spraw medycznych trafia do sądów, ryzyka wyjątkowe (w tym rzadko występujące powikłania) będą – jako
ryzyka terapeutyczne (aléas thérapeutiques) – wynagradzane z tytułu
solidarité nationale przez Państwowe Biuro Odszkodowań za Wypadki Medyczne (ONIAM). Wydaje się jednak w świetle najnowszego
orzecznictwa, że lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta także
o ryzyku wyjątkowym, jeśli ryzyko jest znane i przewidywalne dla danego rodzaju interwencji medycznych5. Niektórzy autorzy wyrażają
pogląd, że w braku takiej informacji w razie realizacji ryzyka, pacjent
mógłby dochodzić odszkodowania za szkodę moralną, wynikłą z niemożności psychicznego przygotowania się na to ryzyko (dommage
moral d´impréparation)6.
2
Por. M. Nesterowicz, Prawo medyczne, wyd. IX, Toruń 2010, s. 167–168; M. Świderska, Zgoda pacjenta na zabieg medyczny, Toruń 2007, s. 143 i n.
3
Por. ibidem, s. 144–145.
4
Por. M. Nesterowicz, op. cit., s. 424 i n.; K. Bączyk-Rozwadowska, Odpowiedzialność cywilna lekarza
za szkody wyrządzone przy leczeniu, Toruń 2007, s. 310 i n.
5
Orzecz. Cour de Cassation z 8 IV 2010 r., D.2010.1074, i z 3 VI 2010 r., D.2010.1484; RTD civ.
2010.571 z komentarzem P. Jourdain; zob. też A. Laude, Panorama. Droit de santé, D.2011.2571; Y. LambertFaivre, La loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de sante
(1).II. Les droits des malades, usagers du système de sante, D.2002.1294.
6
Zob. A. Laude, jw.; P. Jourdain, jw.; M. Bacache, Pour une indemnisation au-delà de la perte de chance,
D.2008.1911; M. Nesterowicz, Utrata szansy wyleczenia lub przeżycia w prawie francuskim, PiP 2010, nr 3,
s. 39.
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Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 3 grudnia 2009 r. (II CK 337/09)

Podobne stanowisko zajmuje również belgijski Sąd Kasacyjny, który w wyroku z 26.06.2009 r. (C.07.0548.N.)7 orzekł, że z wyjątkiem
przypadku nagłości (cases of urgency) lekarz ma obowiązek poinformować pacjenta o celu, charakterze, konieczności, przeciwwskazaniach, skutkach ubocznych i ryzyku interwencji, zabiegach alternatywnych, skutkach odmowy lub wycofania zgody na zabieg.
Rzadkość występowania ryzyka operacyjnego nie zwalnia lekarza
od obowiązku informacji o nim.
2. Na podkreślenie zasługuje również stanowisko Sądu Najwyższego, będące kontynuacją ustalonej linii orzecznictwa, że jeśli z powołanych w pozwie okoliczności faktycznych wynika, że roszczenie jest
uzasadnione, to należy je uwzględnić, nawet jeżeli powód nie wskazał
podstawy prawnej żądania albo wskazał ją błędnie. Sąd orzeka o roszczeniach, które wynikają z faktów przytoczonych przez powoda aż do
chwili zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji (zob. też orzecz. SN
z 9.05.2008 r., III CSK 17/08).
Sąd Najwyższy zwrócił także uwagę, że roszczenie o zadośćuczynienie z art. 445 § 1 k.c. oraz roszczenie o zadośćuczynienie uregulowane w art. 19a ustawy o z.o.z. (obecnie art. 4a ustawy o prawach
pacjenta), będące następstwem zawinionego naruszenia praw pacjenta,
mają odrębny charakter, określając zasady odpowiedzialności sprawców za odrębne czyny bezprawne (podobny pogląd wyraził wcześniej SN w wyroku z 29.05.2007 r., V CSK 76/07, OSNC 7-8/2008,
poz. 91). Powiedział, że: „Dopuszczalne według art. 445 § 1 k.c. w zw.
z art. 444 § 1 k.c. zadośćuczynienie pieniężne obejmuje krzywdy będące rezultatem uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia. Przedmiotem
ochrony na podstawie art. 19a ustawy o z.o.z. nie jest zdrowie pacjenta,
ale jego autonomia rozumiana jako swoboda decyzji o niepoddawaniu
7
Cyt. za I. Durant, [w:] European Tort Law 2009, Wiedeń–Nowy Jork 2010, s. 57–59, która stanowisko
Sądu Kasacyjnego akceptuje. Większość autorów wyraża opinię, że należy wziąć pod uwagę nie tylko częstość
pojawiania się ryzyka, lecz jego ciężkość, osobowość pacjenta, konieczność operacji. Act on the Rights of
Patients (2002) wymaga, aby pacjent został przed operacją prawidłowo poinformowany; znaczącą rolę w zdefiniowaniu tego pojęcia odgrywa orzecznictwo (ibidem).
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się interwencji medycznej, nawet wtedy, gdy wydaje się ona w pełni
racjonalna, zgodna z zasadami wiedzy medycznej i dobrze rokująca co
do swych rezultatów. Można przyjąć, że w pierwszym przypadku czyn
bezprawny polega na spowodowaniu uszkodzenia ciała lub wywołaniu
rozstroju zdrowia, w drugim zaś na naruszeniu prawa pacjenta do informacji, niezależnie od ostatecznej skuteczności przeprowadzonego
zabiegu. Dlatego wymagają odrębnego rozważenia przesłanki odpowiedzialności każdego z tych czynów bezprawnych”.
Ponieważ Sąd Apelacyjny za podstawę swojego orzeczenia przyjął wyłącznie art. 445 § 1 k.c., Sąd Najwyższy uchylił sprawę do ponownego rozpoznania na podstawie art. 19a ustawy o z.o.z. w związku
z art. 448 k.c. Sąd Apelacyjny powinien zbadać, czy nie zachodziło naruszenie praw pacjenta na skutek braku poinformowania powódki przed
zabiegiem operacyjnym o możliwości wystąpienia rzadkiego powikłania, a więc czy jej zgoda na zabieg była objaśniona (poinformowana).
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Glosa do wyroku Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 listopada 2010 r. sygn. III SA/Lu 339/10

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia
23 listopada 2010 r. (sygn. III SA/Lu 339/10) uznał salową zatrudnioną na oddziale psychiatrycznym zakładu opieki zdrowotnej za
pracownika świadczącego pracę w warunkach szczególnych, w rozumieniu pkt 23 załącznika 2 do ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r.
o emeryturach pomostowych.
W niniejszej glosie abstrahuję od stanowiska Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonego w wyroku z dnia 19 kwietnia 2011 r. sygn.
I OSK 1969/10, w którym wprost stwierdzono, iż: „Organy Inspekcji
pracy nie mają prawnych podstaw do dokonywania wiążących ustaleń
czy badań w zakresie wykazywania, czy określone stanowisko pracy
spełnia wymogi przewidziane przez ustawę o emeryturach pomostowych, by być umieszczone przez pracodawcę w rejestrze stanowisk
prowadzonych w oparciu o przepisy art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy z 2007 r.
o Państwowej Inspekcji Pracy. Organy inspekcji pracy nie są upoważnione do wydawania decyzji ingerujących w treść tego rejestru”1.
Zgodzić się należy z powyższym stanowiskiem, jednakże w niniejszej
glosie chcę merytorycznie odnieść się do stanowiska prezentowanego
w tym orzeczeniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.
1

LEX nr 919866.
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Glosowane orzeczenie zostało wydane w następującym stanie
faktycznym: inspektor Państwowej Inspekcji Pracy nakazał samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej umieszczenie
stanowiska salowej w ewidencji pracowników wykonujących prace
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Z poczynionych ustaleń przez niego wynika, iż w ramach świadczonej pracy
salowa w oddziale psychiatrycznym wykonuje między innymi następujące czynności: „pomoc pielęgniarkom przy wykonywaniu iniekcji, zabiegów medycznych pielęgnacyjnych pacjentom agresywnym,
unieruchamianie pacjentów agresywnych lub stanowiących zagrożenie
dla siebie lub innych osób z otoczenia na polecenie lekarza lub pielęgniarki, uniemożliwianie pacjentom ucieczek z oddziału, a w przypadku ucieczki – interwencja, przeprowadzanie pacjentów z izby przyjęć
do poszczególnych oddziałów, zapewnienie bezpieczeństwa ogólnego personelowi oraz pacjentom, prowadzenie obserwacji i nadzoru
nad pacjentami podczas odwiedzin, spacerów, zajęć terapeutycznych
i wyjść poza oddział w celu wykonania badań diagnostycznych lub
konsultacji oraz wykonywanie zleceń lekarzy i pielęgniarek w zakresie obsługi chorych, w tym pomoc w czasie konsultacji oraz badań,
pomoc pielęgniarkom podczas czynności higienicznych u pacjentów
oraz toalety u ciężko chorych”. Organ I. instancji uznał, że salowe
w Klinice Psychiatrii wykonują prace „należące do obowiązków szeroko rozumianego personelu medycznego”, albowiem, jego zdaniem,
„uczestniczą w czynnościach pielęgnacyjnych, diagnostycznych i ratowniczych pacjentów i mają bezpośredni kontakt z pacjentami, przez
co narażone są na czynnik ryzyka zawodowego, jakim jest nieprzewidywalność postępowania tych pacjentów, skutkująca sytuacjami zagrażającymi bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu
własnemu i innych osób”. Od przedmiotowej decyzji odwołanie złożył szpital. Okręgowy Inspektor Pracy oddalił skargę. W uzasadnieniu podniesiono, że odwołanie zasadza się na utożsamieniu zakresów
znaczeniowych „osoby wykonującej zawód medyczny” z „personelem medycznym”. Jak słusznie wskazał organ odwoławczy, definicję
„osoby wykonującej zawód medyczny” zawierał art. 18d ust. 1 pkt 1
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ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej2.
I tak, wykonującą zawód medyczny jest osoba uprawniona na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz
osoba legitymująca się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania
świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. Natomiast określenie „personel medyczny” zostało
użyte przez ustawodawcę w ustawie o emeryturach pomostowych bez
wyjaśniania jego znaczenia. Zdaniem Okręgowego Inspektora Pracy
przyjęcie równoznaczności zakresów pojęciowych tych zwrotów nie
znajduje uzasadnienia w wykładni gramatycznej określenia „personel
medyczny”. A także w wykładni systemowej, która przy założeniu racjonalności ustawodawcy oraz w świetle zasad techniki prowadzi do
wniosku, że odmienne zwroty mają odrębne znaczenie. Nadto wskazał na wykładnię celowościową tych wyrażeń, jednakże bliżej tego nie
precyzując. Organ odwoławczy podzielił stanowisko skarżącego, iż
salowa nie jest pracownikiem wykonującym zawód medyczny w rozumieniu wyżej cytowanej definicji. Jednakże zdaniem organu odwoławczego istotne znaczenie należy przypisać okoliczności, iż salowa
pracuje w oddziale psychiatrycznym mając bezpośredni kontakt z pacjentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego3 (Dz. U. nr 111, poz. 535 ze zm.).
W szczególności Okręgowy Inspektor Pracy wskazał na okoliczność,
iż salowa uczestniczy w stosowaniu przymusu bezpośredniego. Organ
odwoławczy słusznie stwierdził, że zgodnie z § 17 w zw. z 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 23 sierpnia 1995 r.
w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego4 przymus
ten w szpitalu psychiatrycznym, domu pomocy społecznej lub osoby
skierowanej do szpitala psychiatrycznego może być zastosowany wyłącznie przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników medycznych lub w ich obecności. A przeszkolenie w zakresie stosowania tego
Tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 14, poz. 98 ze zm. – obecnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej, Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.
3
Tekst jedn. Dz. U.
4
Dz. U. nr 103, poz. 514.
2

Prawo i Medycyna 2/2012 (47, vol. 14)

131

Jan Ciechorski

przymusu organizuje kierownik: szpitala, domu pomocy społecznej
lub zakładu pomocy doraźnej. Z przepisów tych wynika, iż prawodawca nie ograniczył możliwości uczestnictwa w stosowaniu przymusu
bezpośredniego wyłącznie do osób wykonujących zawód medyczny.
Powyższe doprowadziło Okręgowego Inspektora Pracy do wniosku,
że zwrot „personel medyczny” obejmuje szerszy zakres desygnatów
aniżeli definicja „osoby wykonującej zawód medyczny”. Jednocześnie w decyzji podkreślono, iż specyfika wykonywania pracy salowej
uzasadnia zaliczenie tego stanowiska do wykazu prac wymagających
szczególnej sprawności psychofizycznej.
W skardze do wojewódzkiego sądu administracyjnego szpital kliniczny zarzucił zaskarżonej decyzji naruszenie poz. 23 załącznika
nr 2 ustawy o emeryturach pomostowych poprzez przyjęcie, iż salowa
wchodzi w zakres określenia „personel medyczny”, pomimo że nie
jest ona pracownikiem wykonującym zawód medyczny w rozumieniu
art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, w szczególności wskazał na okoliczność wymagania od osoby zatrudnianej
na stanowisku salowej jedynie posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 23
listopada 2010 r., o sygn. III SA/Lu 339/10 oddalił w całości skargę na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy. Sąd Administracyjny
w całości podzielił stanowisko zajęte przez organy administracyjne
w zaskarżonych decyzjach. Nadto słusznie skonstatował, że ustawa o emeryturach pomostowych za prace o szczególnym charakterze uznaje te, które wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz
szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu i życiu innych osób, zmniejsza się przed
osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności
psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Wojewódzki
Sąd Administracyjny wskazał, że wykaz prac w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze zawarty w załącznikach
do ustawy o emeryturach pomostowych stanowi katalog zamknięty
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niepodlegający wykładni rozszerzającej. Powyższe oznacza, że nawet jeżeli określone prace spełniają warunki wymagane do uznania
ich za prace w szczególnych warunkach lub o szczególnych charakterze, jednakże skoro nie zostały wymienione w tych załącznikach, nie
mają takiego charakteru.
Sąd administracyjny wskazał na okoliczność braku definicji ustawowej „personelu medycznego” w ustawie o emeryturach pomostowych,
zresztą jak i w innych aktach prawnych: w ustawie z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, ustawie z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty czy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na
poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej. Nadto WSA stwierdził, iż zgodnie z wykładnią językową przez zwrot „personel” trzeba rozumieć ogół pracowników
danego podmiotu. Uzasadniając szerokie rozumienie tego pojęcia poniesiono, że zgodnie z definicją pracownika działalności podstawowej
– zawartego w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów
opieki zdrowotnej5 – pracownikami tymi są pracownicy wykonujący zawód medyczny oraz inni pracownicy, których praca pozostaje
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Skład orzekający
odwołał się również do przepisów dotyczących stosowania przymusu bezpośredniego, z których jego zdaniem jednoznacznie wynika, iż
„o zastosowaniu przymusu bezpośredniego decyduje lekarz, a wyjątkowo pielęgniarka, która nadzoruje osobiście jego wykonanie przez
salowego, przy czym przymus bezpośredni polega na przytrzymaniu,
przymusowym podaniu leków, unieszkodliwieniu lub izolacji wobec
osoby z zaburzeniami psychicznymi. Bez wykonania czynności przymusu bezpośredniego nie byłoby zatem możliwe leczenie pacjentów
z zaburzeniami psychicznymi, a więc salowy uczestniczy w procesie
leczenia, co pozwala na stwierdzenie, że wchodzi w skład personelu
5

Dz. U. nr 52, poz. 543 ze zm.
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medycznego oddziału psychiatrycznego i leczenia uzależnień, wykonując prace w bezpośrednim kontakcie z pacjentami”.
Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
prezentowane w glosowanym wyroku, moim zdaniem, nie zasługuje
na aprobatę, podobnie jak poprzedzające go decyzje Państwowej Inspekcji Pracy.
Zgadzam się z poglądem składu orzekającego, iż katalog prac
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zawarty w załącznikach do ustawy o emeryturach pomostowych stanowi
katalog zamknięty, „że cech prac «o szczególnym charakterze» lub
«w szczególnych warunkach» nie mogą posiadać inne prace, choćby
sposób ich wykonywania i ich jakość mogła obniżyć się z wiekiem”.
Na takie rozumienie przepisów tej ustawy wskazał Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 29 czerwca 2011 r.
sygn. IV SA/Po 335/116.
Oczywistym nieporozumieniem jest twierdzenie sprowadzające
możliwość udzielenia świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki psychiatrycznej od zastosowania przymusu bezpośredniego. Przymus
bezpośredni bowiem, zgodnie z art. 18 ust. 1, może być zastosowany
wobec osób, które:
1) dopuszczają się zamachu przeciwko:
a) życiu lub zdrowiu własnemu lub innej osoby lub
b) bezpieczeństwu powszechnemu, lub
2) w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące
się w ich otoczeniu, lub
3) poważnie zakłócają lub uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie
psychiatrycznej opieki zdrowotnej lub innej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej.
Z powyższego wynika, iż celem zastosowania przymusu bezpośredniego nie jest wcale – jak wskazuje sąd administracyjny – udzielanie
6
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świadczeń zdrowotnych ale przeciwdziałanie zagrożeniu, jakie stwarza
osoba, wobec której przymus jest stosowany. Powyższemu nie przeczy
przepis art. 3 pkt 6 b, który jako jedną z form przymusu bezpośredniego wskazuje „doraźne lub przewidziane w planie postępowania leczniczego wprowadzenie leków do leków do organizmu osoby – bez jej
zgody”. Podanie leku, niezależnie czy przymusowe czy tez nie, jest
samo przez się świadczeniem zdrowotnym w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej7,
a wcześniej (w dacie wydania glosowanego orzeczenia) art. 3 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej. Nie można zasadnie twierdzić, iż „Bez
wykonania czynności przymusu bezpośredniego nie byłoby zatem
możliwe leczenie pacjentów z zaburzeniami psychicznymi”. Stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie prowadzić
może do formułowania niebezpiecznego wniosku, iż zasadą w opiece
psychiatrycznej jest przymusowe udzielanie świadczeń zdrowotnych,
co byłoby w rażącej sprzeczności z treścią ustawy o ochronie zdrowia
psychicznego, a w szczególności z jej art. 22.
Słusznie Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazując na brak ustawowej definicji „personelu” odwołał się do potocznego rozumienia
tego zwrotu. Niewątpliwym jest, iż ustalone przez sąd administracyjny
znaczenie słownikowe tego wyrazu oznacza ogół pracowników danego
podmiotu, instytucji. Jednakże umknęło uwadze składu orzekającego
dookreślenie tego zwrotu poprzez dodanie przez ustawodawcę przymiotnika „medyczny”. Sąd orzekający nie uwzględnił kontekstu językowego użytego przez ustawodawcę określenia, a – jak wskazuje się
w literaturze przedmiotu – kontekst językowy ma doniosłe znaczenie
w interpretacji zwrotów wieloznacznych8, w szczególności niezdefiniowanych ustawowo. Określenie „personel” należy interpretować łącznie
z użytym przez ustawodawcę przymiotnikiem dookreślajacym „medyczny”. Jednocześnie zwrotowi „medyczny” – jako przymiotnikowi
Dz. U. nr 112, poz. 654 ze zm.
M. Zieliński, Wykładnia prawa. Zasady. Reguły. Wskazówki, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis,
Warszawa 2002, s. 143 i n.
7
8
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pochodzącemu od wyrazu „medycyna”9 przypisać trzeba bezpośredni
związek, ścisłe powiązanie z tą dziedziną wiedzy. Wskazać należy, że
jedynie łączna interpretacja tych określeń z ustawy o emeryturach pomostowych może dać poprawne wyniki dokonywanej wykładni. Omówienie to również należy traktować jako zwrot limitujący, odgraniczający tę grupę pracowników od pozostałych niemedycznych członków
danego podmiotu bądź jego jednostki organizacyjnej.
Wbrew twierdzeniom zawartym w uzasadnieniu glosowanego orzeczenia stanowisko w nim prezentowane nie znajduje potwierdzenia
w treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów
opieki zdrowotnej10. Albowiem jego § 2 zawiera definicję pracownika
działalności podstawowej, którym jest:
1) pracownik medyczny, który ukończył wyższe studia medyczne lub
średnią szkołę medyczną, jak również pracownik, który uzyskał wykształcenie wyższe lub średnie inne niż medyczne i posiadane przez
niego kwalifikacje zawodowe mają zastosowanie przy udzielaniu
świadczeń zdrowotnych,
2) inny pracownik niż wymieniony w pkt 1, którego praca pozostaje
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Tak też pojęcie pracownika działalności podstawowej definiuje § 2
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów
leczniczych11, które zastąpiło powołane przez sąd administracyjny
rozporządzenie z 1999 r. Wbrew twierdzeniom Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie treść cytowanych przepisów nie uzasadnia stanowiska prezentowanego w orzeczeniu. Oczywistym jest, iż
kategoria „pracowników działalności podstawowej” jest szersza aniżeli
„pracowników medycznych”, która zawiera się w tej pierwszej. Innymi słowy, każdy pracownik medyczny jest pracownikiem działalności
9
10
11
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podstawowej, jednakże nie każdy pracownik działalności podstawowej będzie pracownikiem medycznym. Wskazać należy, iż specyfika
pracy salowej odpowiada określeniu pracownika działalności podstawowej niebędącego pracownikiem medycznym. Albowiem praca ta
nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale pozostaje z nimi
w związku. Na marginesie jedynie trzeba podnieść, że przepisy obowiązujące zarówno w czasie orzekania, jak i aktualnie, nie dopuszczają
udzielania świadczeń zdrowotnych przez salową. Art. 10 ust. 1 ustawy
o zakładach opieki zdrowotnej12 zakazuje udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby niewykonujące zawodu medycznego.
Ponownie trzeba zaznaczyć – na co wskazywał sąd administracyjny
– w przepisach nie występuje definicja legalna „personelu medycznego”, nadto słusznie WSA odwołał się do definicji słownikowej języka
powszechnego określenia „personel”. W takiej sytuacji sąd orzekający
uznając, iż personelem jest ogół pracowników danego podmiotu, winien dekodować tę definicję z przepisów, w których występuje definiendum „pracownik medyczny” i odnieść to do ogółu pracowników
tej kategorii. Tym samym definicja personelu medycznego, o którym
mowa w poz. 23 załącznika nr 2 do ustawy o emeryturach pomostowych, miałaby następujące brzmienie: przez personel medyczny należy rozumieć ogół pracowników medycznych zatrudnionych w danym
podmiocie. Natomiast przy uwzględnieniu definicji pracownika medycznego zawartej w § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 1999 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych
zakładów opieki zdrowotnej za personel medyczny należy uznać:
ogół pracowników w danym podmiocie, którzy ukończyli wyższe
studia medyczne lub średnią szkołę medyczną, jak również pracowników, którzy uzyskali wykształcenie wyższe lub średnie inne
niż medyczne i posiadane przez niego kwalifikacje zawodowe mają
zastosowanie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. W takim
ujęciu w żaden sposób nie można salowej zakwalifikować jako członka personelu medycznego, co w sposób oczywisty wynika z wymogów
12

Obecnie art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności leczniczej.
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kwalifikacyjnych koniecznych do pracy na tym stanowisku. A są nimi
„wykształcenie podstawowe oraz przeszkolenie w miejscu pracy” –
zgodnie z poz. 64 części I załącznika do powołanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozporządzenia Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w publicznych zakładach opieki zdrowotnej13, a obecnie poz. 149 części I załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r.
w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami14.
Podobne stanowisko występuje w piśmiennictwie przedmiotu oraz
w stanowiskach prezentowanych przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej. I tak w piśmie z dnia 10.02.2010 r.15. Departament Ubezpieczeń Społecznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił,
iż: „Pod pojęciem «personelu medycznego» rozumieć należy «osoby
wykonujące zawód medyczny», zdefiniowane w art. 18d ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U.
nr 14, poz. 89 ze zm.). Są nimi zatem osoby, które na podstawie odrębnych przepisów uprawnione są do udzielania świadczeń zdrowotnych
w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny”16. Jak
już wyżej wskazałem, całkowicie zasadne jest odniesienie się przy wykładni określenia personel medyczny do wykonywania przez danego
pracownika świadczeń zdrowotnych. Jak przyjmuje się w piśmiennictwie fachowym: „W przepisie tym (art. 4 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej – dopisek J.C.) ustalono, kto i według jakich zasad może
udzielać świadczeń zdrowotnych. Wyliczenie w nim zawarte stanowi
pewien zamknięty katalog, z czego wynika, iż – niejako a contrario
– podmioty w nim niewymienione nie powinny udzielać świadczeń
Dz. U. nr 30, poz. 300 ze zm.
Dz. U. nr 151, poz. 896.
15
Znak DUS-505-10-IJ/10.
16
Stanowisko to zostało potwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z dnia
30.11.2011 r. znak SPS-023-19215/10, podobny pogląd – aczkolwiek nie odnoszący się bezpośrednio do salowej – prezentuje Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 10.08.2009 r.
13
14
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zdrowotnych”17. Podobnie stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny
w wyroku z dnia 12.10.2006 r.18, w którym stwierdzono, iż „Świadczeniami zdrowotnymi są działania o charakterze medycznym”. Z kolei Z.
Kubot wprost stwierdza „sanitariusz (noszowy) nie udziela świadczeń
zdrowotnych, a przeszkolenie w miejscu pracy nie czyni z sanitariusza
(noszowego) osoby legitymującej się nabyciem takich kwalifikacji do
udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub określonej dziedzinie wiedzy. Legitymowanie się nabyciem takich kwalifikacji
stanowi – w świetle art. 18d ust. 1 pkt 1 ustawy o zakładach opieki
zdrowotnej (obecnie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej –
dopisek J.C.) – warunek uznania danej osoby jako wykonującej zawód
medyczny (poza osobami, które na podstawie odrębnych przepisów są
uprawnione do udzielania świadczeń zdrowotnych. […] Praca sanitariusza (noszowego) jest pracą pozostającą w związku z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych. Sanitariusz (noszowy) jest więc innym pracownikiem działalności podstawowej niż pracownicy medyczni”19. Poglądy Z. Kubota dotyczące kwalifikowania stanowiska sanitariusza są
istotne, ponieważ załącznik rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji wymaganych na poszczególnych rodzajach stanowisk
pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami wskazuje na identyczne wymogi kwalifikacyjne dla sanitariusza, jak i dla salowej (tak samo poprzednie rozporządzenie w sprawie kwalifikacji).
Reasumując, nie można uznać za właściwe stanowisko Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie prezentowane w glosowanym wyroku, zaliczające salową zatrudnioną w oddziale psychiatrycznym do personelu medycznego w rozumieniu ustawy o emeryturach
pomostowych. Salowa należy do kategorii niemedycznych pracowników działalności podstawowej, nie wchodzi zaś do grupy desygnatów
określenia „personel medyczny”.
M. Dercz, T. Rek, Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. Komentarz, s. 38.
Sygn. II FSK 1242/05.
19
Z. Kubot, Wynagradzania w zakładach opieki zdrowotnej, Prawo i Medycyna 2001, nr 10, s. 88, tak
samo odnośnie salowej J. Ciechorski, Czy salowa jest pracownikiem medycznym?, Gazeta Prawna 2001,
nr 108.
17

18
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Recenzja: Juliusz Duda, Cywilnoprawna
problematyka transplantacji medycznej,
Warszawa 2011, Wolters Kluwer, s. 297

Przedmiotem niniejszej recenzji jest opracowanie J. Dudy Cywilno-prawna problematyka transplantacji medycznej. Już na wstępie należy
podkreślić, że książka ta wyszła spod pióra Autora od wielu lat zajmującego się prawnymi zagadnieniami przeszczepów (np. J. Duda, Transplantacja w prawie polskim. Aspekty cywilnoprawne, Kraków 1998
i Polskie ustawodawstwo transplantacyjne, Kraków 1999). Recenzowane opracowanie jest ostatnią, a zarazem najszerszą pozycją w dorobku
autora; można ją uznać za podsumowanie badań w J. Dudy w dziedzinie
transplantacji. Cywilnoprawna problematyka transplantacji medycznej
jest, moim zdaniem… książką mającą zarówno szereg zalet jak i wad;
recenzję wypada zacząć od naszkicowania tych pierwszych.
Na uznanie zasługuje w pierwszym rzędzie sam wybór tematu. Jest
tak przede wszystkim ze względu na rosnącą rolę przeszczepów w medycynie i związaną z powyższym faktem rosnącą rolą prawnych aspektów tej problematyki. Nie można pominąć również wagi niektórych
z poruszanych w pracy zagadnień (np. problematyka zgody na pobranie przeszczepu) dla ogólnych zagadnień nauki prawa cywilnego.
Praca wyczerpująco omawia niemal wszystkie (oprócz prawnokarnych) zagadnienia związane z przeszczepami; wydaje się być bardzo
140
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dobrym „przewodnikiem” dla podmiotów uczestniczących w procedurze transplantacji – zwłaszcza dla lekarzy. Podkreślić w tym kontekście należy w pierwszej kolejności niezwykle szerokie ujęcie różnego
rodzaju aktów prawa międzynarodowego i prawa UE (rozdział II); samodzielne dotarcie do niektórych z tych aktów byłoby bardzo żmudne
i długotrwałe. Przedstawienie tak szerokiego zakresu zagadnień jest
też poparte nad wyraz bogatą literaturą, w istotnej części mającą ściśle
medyczny charakter. W wielu miejscach pracy Autor wieńczy omawianie konkretnych problemów sformułowaniem przekonująco uzasadnionych wniosków de lege ferenda, przybierających nierzadko postać projektów konkretnych przepisów. Proponowane zmiany zostały
ujęte zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej (np. s. 114 co do roli
ordynatora w procedurze ustalania śmierci mózgowej). Zasługuje to na
szczególne podkreślenie, jako że wnioski de lege ferenda formułowane w literaturze prawniczej rzadko tylko przybierają postać starannie
przygotowanych projektów przepisów.
Choć na pewno można by w pracy doszukać się i innych, mniej
może rzucających się w oczy zalet, czas przejść do ostrożnego naszkicowania mniej lub bardziej ewidentnych wad.
Fundamentalny zarzut dotyczy tytułu opracowania, który okazuje się dalece nieadekwatny do jego treści. Szerokie fragmenty pracy,
w tym również szereg cytowanych aktów prawa międzynarodowego,
pozostają bowiem bez żadnego związku z prawem cywilnym. Zupełnie przykładowo wskazać można cytowanie dyrektyw Unii Europejskiej, dotyczących m.in. takich problemów jak ustalenie norm jakości przeszczepów, wymogów technicznych dotyczących procedury
transplantacji czy wymiany informacji między krajami członkowskimi
dotyczącymi niektórych aspektów procedur transplantacyjnych (s. 37
i n.) Podobnie, przedstawiając ewolucję polskiego ustawodawstwa
transplantacyjnego, Autor cytuje wszystkie akty i wszystkie przepisy;
w zdecydowanej większości nie mające cywilnoprawnego charakteru
(s. 59 i n.). W ramach szkicowania problemu procedury stwierdzenia
śmierci cytowane są znowuż wszystkie akty prawne, niezależnie od
ich charakteru (s. 99 i n.). Autor podaje nawet takie uregulowania jak
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np. „Elektrody powinny być umieszczone zgodnie z układem 10/20.
Badanie powinno być wykonane także w programach uwzględniających podwójną odległość między elektrodami, np. Fp1-C5 czy F3P3” (s. 106). Kontynuując przykładowe wskazanie fragmentów pracy
niemających żadnego związku z jej tytułem, wskazać można jeszcze
szczegółowy opis badań, które należy przeprowadzić w stosunku do
dawcy przed pobraniem przeszczepu (s. 151 i n.); wymogi związane
z dokumentacją medyczną (s. 168 i n.) czy wyczerpujące wyliczenie na
kilku stronach świadczeń gwarantowanych w zakresie transplantacji
(s. 241 i n.). Żadnego związku z tematem nie ma wreszcie cały rozdział zatytułowany „Banki tkanek i komórek” (s. 198 i n.). Autor zdaje
się chyba zresztą dostrzegać problem, gdy po kilkudziesięciu stronach
tekstu, którego związek z prawem cywilnym jest właściwie żaden,
stwierdza „Przy omawianiu polskiej ustawy transplantacyjnej […] nie
sposób pominąć jej cywilnoprawnych aspektów, o czym będzie mowa
w dalszej części książki” (s. 85).
Nieadekwatność tytułu pracy do jej treści nie kończy się jednak na
problemie opisywania zagadnień nie mających związku z prawem cywilnym. Niekiedy bowiem instytucje o wprawdzie cywilnoprawnym
charakterze omawiane są bez związku z problematyką przeszczepów.
Autor nie ukazuje mianowicie (albo ukazuje w niezwykle wąskim zakresie), jakie swoiste dla zagadnień transplantacji problemy wiążą się
z daną instytucją prawa cywilnego. Wskazać tu można uwagi poświęcone: odpowiedzialności cywilnej powstającej w związku z zabiegiem
resuscytacji (s. 128 i n.), szkodom prenatalnym (s. 146 i n.), przesłankom odpowiedzialności odszkodowawczej (s. 226 i n.), rozumieniu
„wolności” z art. 445 § 2 kc (s. 263) czy problematyce świadczenia odszkodowawczego (s. 246 i n.). Gdzie indziej brak jest tymczasem głębszych analiz, których potrzeba chyba się narzuca. Chodzi tu zwłaszcza o nad wyraz lakoniczne odniesienie się do zaskakującego art. 23
ustawy transplantacyjnej; jedynego właściwie przepisu całej ustawy
o jednoznacznie cywilnoprawnym charakterze. Zgodnie z tym przepisem dawcy, który w związku z zabiegiem pobrania komórki, tkanki lub
narządu doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje
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odszkodowanie na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Autor
przyjmuje jak się zdaje interpretację, zgodnie z którą odszkodowanie
przysługuje dawcy nawet wówczas, jeśli sprawca szkody – lekarz – nie
działał bezprawnie, a tym bardziej w sposób zawiniony (s. 181 i n.).
Pogląd ten należałoby, jak sądzę, uzasadnić znacznie szerzej i wskazać
jego podstawę w kodeksie cywilnym.
Dla uniknięcia jednostronności oceny trzeba koniecznie podkreślić,
że niektóre cywilnoprawne aspekty transplantacji są jednak zbadane
przekonująco, np. uwagi poświęcone zgodzie (s. 86 i n., s. 143 i n.,
s. 161 i n.) czy subsydiarności przeszczepu ex vivo (niedochowanie tej
przesłanki czyni przeszczep bezprawnym, s. 155 i n.). Tym niemniej,
wobec zawartej w opracowaniu treści, jego tytuł powinien brzmieć raczej „Prawne aspekty transplantacji (z wyłączeniem prawa karnego)”.
Drugim, i równie poważnym zarzutem, jaki należy postawić, jest
nieadekwatność treści pracy do założonej metody badawczej. Autor deklaruje bowiem we wstępie (s. 18), że co do zasady będzie się
posługiwał metodą dogmatycznoprawną. Tymczasem analiz dogmatycznoprawnych nie ma w pracy prawie w ogóle. Autor ogranicza
się niemal zawsze do cytowania setek przepisów i od czasu do czasu
omawia stanowisko doktryny i orzecznictwa co do wybranych problemów. Takie podeście można nazwać „omówieniem” czy „opisem”
stanu prawnego i poglądów nauki, nie zaś wykorzystaniem metody
dogmatycznoprawnej. Gdy od czasu do czasu metoda ta jednak się pojawia, wyniki jej stosowania mogą – niekiedy – budzić zastrzeżenia.
Przykładowo, trudno się zgodzić z tezą, iż „Odpowiedzialność cywilna lekarza wobec pacjenta opiera się przede wszystkim na art. 415 kc”
(s. 225). Dużo ważniejszą dla dochodzenia roszczeń przez poszkodowanego podstawą odpowiedzialności wydaje się 430 kc, a także
art. 429 kc, o których to przepisach Autor wspomina zresztą w dalszych rozważaniach. Nadto, niektóre z wniosków de lege ferenda, których formułowanie można m. zd. uznać za mieszczące się w ramach
wykorzystania czy realizowania dogmatycznoprawnej metody badań,
sformułowane zostały chyba za ostro. Przykładowo, Autor ma rację
zarzucając ustawodawcy niekonsekwencję w redakcji art. 12 ust. 4
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ustawy transplantacyjnej ze względu na brak w przepisie obowiązku złożenia przez wnioskodawcę orzeczenia lekarskiego wydanego
w sprawie braku przeciwwskazań zdrowotnych do pobrania komórek krwiotwórczych krwi obwodowej (s. 139). Niekonsekwencja ta
nie uzasadnia jednak, jak się wydaje, kategorycznie sformułowanego
wniosku, jakoby przepis ten „nie zapewniał należytej ochrony małoletniego” (s. 139; podobnie s. 270 i n.). Sąd bowiem, kierując się
nadrzędną w systemie zasadą dobra dziecka, nie tylko może, ale i powinien zawsze żądać przedstawienia stosownej opinii. Można też dyskutować z surową oceną niezamieszczenia w ustawie transplantacyjnej praw biorców komórek, tkanek lub organów (s. 270). Osoba taka
jest przecież „pacjentem” i przysługują jej wszelkie prawa pacjentów,
określone zwłaszcza w ustawie o prawach pacjenta.
Wreszcie, Autorowi od czasu do czasu zdarza się popełniać ewidentne błędy warsztatowe. W tym miejscu wskazać można jedynie kilka tytułem przykładu. I tak, Autor podał bardzo ciekawą informację
o tym, że pierwsze na świecie próby przeszczepienia szpiku kostnego prowadzone były w przedwojennej Polsce, na Uniwersytecie Jana
Kazimierza we Lwowie. Trudno to jednak zweryfikować wobec braku podanego źródła. W recenzowanej książce zamiennie zdarzyło się
używać terminów „małoletni” i „dziecko” (s. 68) czy mówić o „zapisach”, zamiast „przepisach”, znajdujących się w ustawie (s. 214). Autor używając zwrotu „lub/i” (s. 272) okazuje nieznajomość powszechnie przyjętego sposobu rozumienia funktora zdaniotwórczego „lub”.
Chyba najpoważniejszym błędem jest cytowanie jako obowiązującego
aktu normatywnego który dawno przestał już obowiązywać. Chodzi
o załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
z dnia 25 kwietnia 1994 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz. U. nr 56, poz. 234; s. 147).
W chwili obecnej obowiązuje rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010
r., nr 252, poz. 1697). Rozporządzenie to zostało wydane na podstawie
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art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 z późn.
zm.), a weszło w życie 1 stycznia 2011 r., zastępując dotychczas obowiązujący akt normatywny [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2006 r., nr 247, poz. 1819 z późn. zm.)].
W konkluzji należy stwierdzić, że recenzowane opracowanie stanowi na pewno bardzo cenny przewodnik po prawie dotyczącym przeszczepów; przydatny nie tylko dla prawników, ale również, być może
w pierwszym rzędzie, dla lekarzy. Naukowa wartość szeregu fragmentów książki wydaje się jednak problematyczna.
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